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CO WY NA TO?
Czy wolno milczeć?
ł
Czy istnieją sprawy, w których Kościół nie powinien się wypowiadać?
Zdaniem niektórych — tak. W ich opinii tematem tabu dla Kościoła ma
być sfera życia określona mianem „polityki”, przy czym przez działanie
polityczne rozumieją oni wszystko, co w słowach lub czynach Kościoła
wychodzi poza „pobożność”, „modlitwę” i „kult”, a więc przekracza gra
nice rzeczy (ich zdaniem) nieszkodliwych, oderwanych od życia i jego
prawdziwych problemów, słowem — błahych.
Tymczasem Kościół żyje na globie ziemskim i(który jest jeden dla wszyst
kich ludzi) i ma świadomość związku między przestrzeganiem Prawa Bo
żego a egzystencją ludzkości i istnieniem świata. Powodowany troską o
przyszłość świata i ludzkości, Kościół ma obowiązek zabierać głos w spra
wach dotyczących całego naszego globu, żyjąc zaś „tu i teraz”, w określo
nym kraju i społeczeństwie, Kościół lokalny ma obowiązek — w poczu
ciu odpowiedzialności za los narodu i ziemskiej ojczyzny — wypowiadać
się we wszystkich sprawach tego „tu |i teraz”. Musi to robić na swój
specyficzny sposób, sobie tylko właściwymi metodami i środkami, kierując
się zawsze zasadą Jezusowej Ewangelii Miłości. Dlatego od Kościoła (Ko
ściołów) i chrześcijan powinien wychodzić głos prorocki, wyprzedzający
nadciągające niebezpieczeństwo, ukazujący je i przed nim ostrzegający.
Ten głos powinien się rozlegać zawsze wtedy, gdy zagrożona zostaje która
kolwiek dziedzina życia — tak jednostki, jak i społeczeństwa.
Bezpośrednie zetknięcie się z tego rodzaju sytuacją powinno wyzwalać w
Kościele impuls do takiego działania. W swoim czasie Kościół Ewangeli
cko-Reformowany w Polsce taki impuls otrzymał, ale nań nie zareagował
i to był błąd. Mowa o historii sprzed lat, kiedy dotarła do nas wiadomość
0 odkryciu pod Bełchatowem złóż węgla brunatnego i o planowanej bu
dowie kopalni oraz elektrowni niemal w sercu tamtejszych lasów. Ozna
czało to skazanie na zagładę wielu okolicznych wsi i osad, m.in. Kucowa,
gdzie znajduje się ewangelicko-reformowana parafia, stary kościół, cmen
tarz, plebania. Oznaczało to również dewastację naturalnego środowiska,
co można było już wtedy przewidzieć, a na pierwsze sygnały — zanikanie
wód gruntowych, zanieczyszczenie powietrza, umieranie lasów — nie trzeba
było długo czekać.
Decyzję władz przyjęliśmy wtedy jak nieodwracalny cios, jak katastrofę,
której zapobiec się nie da. A powinniśmy byli protestować, powinniśmy
byli przynajmniej próbować przeciwdziałać. Protesty Kościoła zapewne
nie wpłynęłyby na zmianę decyzji, ale mogłyby zwrócić uwagę zarówno
naszego środowiska, jak i całego społeczeństwa na istniejące zagrożenie.
Nie bez znaczenia byłoby również budzenie poczucia obywatelskiej odpo
wiedzialności, uśpionej przez panujący styl podejmowania ważnych dla
ogółu decyzji. Tymczasem Kościół milczał, mając pełną świadomość, że
dzieje się zło, że zakłócona zostaje harmonia Bożego planu stworzenia.
Aktualną sprawą, w której nie można milczeć, jest budowa elektrowni
atomowych. Nie przebrzmiały jeszcze głosy podające w wątpliwość celo
wość budowy elektrowni w Żarnowcu, a już chodzą słuchy, że w po
bliżu Darłowa, w okolicy jeszcze względnie czystej, nad jeziorem, w
niewielkiej odległości od dużych skupisk ludności planuje się budowę
kolejnej elektrowni jądrowej. Kościół nie jest ani nie chce być eks
pertem, wypowiadającym kategoryczne sądy, ale może i musi wyrazić
swój — i społeczeństwa — niepokój, a nawet lęk przed budową elek
trowni jądrowych w niewielkiej odległości od skupisk ludności; może
1 musi zapytać, jaki to będzie miało wpływ na organizmy żywe i świat
przyrody, a także — jakim i czyim kosztem będzie wznoszona taka czy
inna budowla przemysłowa. I wreszcie — czy podejmując taką decyzję
wzięto pod uwagę rzeczywiście wszystkie koszty, jakie przyjdzie zapłacić?
A może w tak ważnych dla nas sprawach należałoby zasięgać opinii spo
łeczeństwa, tak jak to przed kilku laty zrobił w swoim kraju np. rząd
Szwajcarii?
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CO W NUMERZE?
W prezentowanym numerze domi
nuje tematyka dwojaka — konfe
syjna i ekumeniczna. O sprawach
dotyczących życia Kościoła Ewange
licko-Reformowanego traktują dwa
teksty: wywiad z ks. Seong-Won
Parkiem, duchownym Kościoła w
Koi^i Południowej a zarazem za
stępcą
sekretarza
generalnegoŚAKR (s. 5), oraz relacja Włodzi
mierza Zuzgi z przebiegu spotkania
Komitetu

Europejskiego

SAKR*

który obradował w lipcu br. w Por
tugalii (s. 8).
O problemach dotyczących stosun
ków ekumenicznych w Polsce i po
staw kształtowanych przez nasze
środowiska kościelne pisze w ar
tykule Wąskie drogi i szerokie go
ścińce ekumenii (s. 12) świecki lu
teranin z Wrocławia, Henryk Do
minik.
Z kolei o sprawach światowego ru
chu ekumenicznego traktuje spra
wozdanie Karola Karskiego z obrad
Komitetu Naczelnego Światowej Ra
dy Kościołów w Hanowerze, w sier

pniu tego roku (s. 14). Ponadto, jak
w każdym numerze, bogaty serwis
informacji o wydarzeniach ekume
nicznych przynosi rubryka Przegląd
ekumeniczny (s. 24).
Kazanie, autorstwa ks. Bogdana
Trandy, zatytułowane Przed daleką
drogą (s. 3), skierowane jest tym ra
zem do dzieci. Kazaniu towarzyszy
odpowiednia modlitwa (s. 4). Tema
tyka biblijna obecna jest ponadto
na naszych łamach w ostatnim już
odcinku pracy ks. Romana Mazierskiego, zatytułowanej Jedność Bi
blii (s. 16).
W cyklu Warszawskie Firmy Ewangelickie Tadeusz Świątek pre
zentuje firmę prowadzoną przez Ar
tura Oppmana, ojca poety Or-Ota
(s. 19). Z kolei sąsiednia rubryka
Co Wy na to? poświęcona jest na
szym współczesnym sprawom spo
łecznym i traktuje o obowiązku za
bierania na ten temat głosu przez
Kościół.

NASZA

OKŁADKA:

Okolicznościowe nabożeństwo
odprawione 14 sierpnia w Ha
nowerze, gdzie obradował Ko
mitet Naczelny SRK

KS. BOGDAN TRANDA

Przed dalekg drogq
...Oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz,
i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie
uczynię tego, co ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Za“
prawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem...
I M ojż. 28:1—22

Dzień dobry dzieci. Witamy was serdecznie, cie
szymy się, że znowu jesteście w kościele całą
grupą, razem ze swoimi nauczycielami, z ro
dzicami, ze zbor.em. Wdzięczni jesteśmy Panu
Bogu że dał nam piękne, słoneczne, ciepłe lato,
że wróciliście z wakacji pełni wrażeń, opaleni,
wypoczęci. Teraz z nowym zapałem zabierze
cie się do pracy, przystąpicie do niej z nadzieją,
że dobrze wykorzystacie rozpoczynający się rok
szkolny. Niektórzy z was zaczęli właśnie uczę
szczać do pierwszej klasy. Wczoraj w kolejce
przed sklepem jakiś starszy pan powiedział do
jednego z was tu obecnych: ,,No, to zacząłeś
teraz pracę, która będzie trwała aż do emerytu
ry ”. Pamiętasz tę wczorajszą rozmowę, prawda,
Łukaszu?
Wszyscy musimy w jakiś sposób pracować. Pan
Bóg tak urządził ten świat, że każdy człowiek
ma do wykonania jakąś pracę, jakieś zadanie
odpowiednie do swojego wieku, zdolności, wy
kształcenia. Waszym zadaniem, wcale nieła
twym,* bo wymagającym wiele wysiłku i czasu
z waszej strony, jest nauka. Trzeba do niego
podejść z całą powagą, pońieważ za naszą pracę,
wy, dzieci, i my, dorośli, jesteśmy odpowiedzial
ni przed Panem Bogiem. On nie chce, żebyśmy
potem się wstydzili naszego lenistwa i niedbale
wykonanej roboty, bo nic dobrego z tego nie
wynika.
W szkole będziecie poznawali świat i jego p ra
wa, abyście umieli w nim żyć, będziecie uczyli
się języka ojczystego, a także języków obcych,
żebyście mogli jak najlepiej porozumiewać się
ż ludźmi, będziecie poznawali swe dzieje, abyś
cie wiedzieli, kim jesteście, będziecie zdobywali
zawód, abyście mogli zarabiać na życie. W nie
dzielę zaś znajdziecie się tutaj, w kościele, żeby
dowiedzieć się o tym, kto stworzył świat i jego
prawa, kto nam kazał porozumiewać się między
sobą i rozumiejąc się wzajemnie dążyć do zgo
dy, kto dał nam tę naszą polską ziemię, abyśmy
na niej pracowali i chwalili Tego, który jest
naszym najlepszym Ojcem. Tutaj dowiadujemy
się o tym, że wszystko, co mamy, jest darem
Bożym, a otaczający nas świat jest miejscem,
które Bóg nam powierzył, abyśmy o nie dbali
i dobrze nim rządzili dla pożytku wszystkich
ludzi, zwierząt, całego stworzenia, całej natury.
Dzisiaj, na początku września, gdy rozpoczyna

się nowy rok szkolny, jest tak, jak byście wy
ruszali w daleką, długotrwałą podróż. Wiecie,
dokąd dążycie, ale różne szczegóły, wydarzenia,
przygody, które was spotkają, są wam nie zna
ne. Będziecie przeżywali sukcesy, które dadzą
wam radość, ale zdarzą się też chwile niepowo
dzeń i zmartwień. Spotkacie się ze sprawami,
na które będziecie mieli wpływ, z trudnościami,
które będziecie mogli pokonać, ale zetkniecie
się też z sytuacjami, które nie będą zależały ani
od waszej woli, ani pracowitości, i na które
wpływu mieć nie będziecie. Tak właśnie w ży
ciu się dzieje, jak w podróży — bywają drogi
proste i wygodne, bywają też kręte i wyboiste,
a zdarzają się również przeszkody nie do poko
nania. Wszędzie jednak i zawsze jest z nami
Pan Bóg, który sprawia, że z różnych opresji
wychodzimy obronną ręką. On bowiem nigdy,
ale ,to nigdy nas nie opuszcza.
Przeczytaliśmy przed chwilą z Pisma święte
go o wydarzeniu, jakie spotkało patriarchę Ja 
kuba. Niektórzy z was znają już historię tego
wnuka Abrahama, syna Izaaka, uczyli się o
konflikcie między nim a jego bliźniaczym b ra 
tem, Ezawem. Na skutek rodzinnych komplika
cji, zawinionych zresztą przez samego Jakuba,
musiał on czym prędzej uchodzić z domu ro
dziców i z kraju, gdzie się urodził. Matka, Rebe
ka, wysłała go do swego brata, Labana, który
mieszkał w odległym Haramie. Nie było wtedy
ani samolotów, ani kolei, ani żadnej innej re
gularnej komunikacji, musiał więc Jakub wziąć
nogi za pas i uciekać na piechotę. Podróż trw a
ła wiele dni. Na pewno bardzo się niepokoił, co
z nim będzie. Szedł przecież do obcego kraju,
do ludzi, których nie znał. Nie mógł ich też uprzedzić o swej wizycie, bo ani telefonów, ani
powszechnie dostępnej poczty też jeszcze nie
było. Wiedział tylko, że tam, xw Haramie, mie
szka jego wuj z całą rodziną. Ale jak oni go
przyjmą, nie wiedział. ”
Przed wyruszeniem w drogę, może z pośpiechu,
a może przez niedbalstwo, Jakub o czymś waż
nym zapomniał. Pożegnał się z ojcem i matką
(brata swojego, Ezawa, ze zrozumiałych wzglę
dów nie chciał widzieć), ale zapomniał przed
udaniem się w długą, niebezpieczną podróż po
wierzyć swoje losy Panu Bogu. Całe szczęście,
że jego ojciec, Izaak, pamiętał o tym, żeby sy3

na pobłogosławić: „Bóg wszechmogący niechaj
ci błogosławi”.
Wędrując samotnie, trawiony niepokojem, zna
lazł się Jakub w pobliżu miasta Luz. Słońce już
zachodziło, trzeba było gdzieś przenocować.
Znalazł zaciszne miejsce, podłożył sobie zamiast
poduszki kamień pod głowę, zawinął się w bur
nus i zasnął. Klimat w Palestynie jest ciepły i
suchy, nie musiał więc szukać dachu nad gło
wą. A może nie chciał zostawiać za sobą siadów,
aby uniknąć pościgu?
Tam właśnie, w pierwszą noc po opuszczeniu
domu rodzinnego, miał Jakub sen. Śniło mu się,
że widzi drabinę, wielką aż do nieba, a po niej
wchodzą i schodzą aniołowie. Nad nią zaś stoi
Pan Bóg i mówi do niego: Ja jestem Pam, Bóg
twojego dziadka., Abrahama, i twojego ojca, Iza
aka. Pomyślcie, zaraz na pierwszym noclegu
sam Pan Bóg przypomniał Jakubowi we śnie
o tym, o czym nie powinien był on zapomnieć
przed wyruszeniem w drogę. Bywa tak czasem,
że właśnie we śnie przypomina się nam to, o
czym zapomnieliśmy. Nie wiem, czy mieliście
już takie doświadczenia, ale niektórzy ludzie

coś takiego przeżyli i wiedzą, że to prawda. Mój
ojciec opowiadał mi przed laty, że chciał przy
pomnieć sobie pewien wiersz, którego uczył się
jeszcze w szkole, ale ani rusz nie mógł wydobyć
z pamięci jednej linijki. Męczył się i męczył
bez skutku. Wiecie, jak to jest. Aż tu kiedyś
w nocy przyśniło mu się, że jest w szkole i,
wezwany do odpowiedzi, recytuje zadany wiersz
bez zająknienia razem z zapomnianą linijką.
Tak ją sobie przypomniał.
To była sprawa błaha, bez większego znaczenia/
Natomiast z Jakubem stało się coś bardzo wa
żnego. Pan Bóg posłużył się snem, aby mu przy
pomnieć o swoim istnieniu i o tym, że całe ży
cie człowieka, cała jego przyszłość zależą od
Pana Boga. Powiedział Jakubowi, że On, Bóg
jego ojców, jest także z nim, że będzie się nim
wszędzie opiekował, że przyprowadzi go z po
wrotem do ojczystej ziemi i że go nigdy nie opuści. Widzicie, jak to jest z Panem Bogiem.
Jakub o Nim zapomniał, a On się na. niego nie
obraził, nie zostawił go swojemu losowi, ale po
prostu przypomniał mu o swoim istnieniu; co
więtej — błogosławił mu i przyrzekł, że będzie
się nim zawsze opiekował.

Jesteś

ze

mnq

Ty zawsze jesteś ze mną, Ojcze.
Kochasz mnie i zawsze i wszędzie strzeżesz*
Dokądkolwiek pójdę, nie opuścisz mnie
i cokolwiek się stanie, będziesz przy mnie.
Wiem o tym wszystkim,
ale nie zawsze pamiętam.
Dlatego proszę Cię, mój Ojcze,
pomóż mi, abym pamiętał,
że kiedy budzę się rano
i wieczorem zasypiam,
Ty jesteś ze mną;
kiedy się uczę
i odpowiadam przy tablicy,
Ty jesteś ze mną;
kiedy po pracy wypoczywam
lub bawię się z kolegami,
Ty jesteś ze mną',
kiedy jestem zdrowy
i kiedy jestem chory,
Ty jesteś ze mną;
kiedy pomagam w domu
lub komuś obcemu
Ty jesteś ze mną;
gdy zajęty jestem czymś ważnym
i nie myślę o Tobie,
Ty jesteś ze mną,
zupełnie tak samo, jak wtedy,
gdy zwracam się do Ciebie w modlitwie.
Dziękuję Ci, Ojcze, za to,
że mnie kochasz i jesteś ze mną.
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Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo Jakub się
zawstydził, a nawet przestraszył z powodu swo
jego zaniedbania. Obudził się i zaczął myśleć
o tym, co mu się zdarzyło. Kiedy już całą rzecz
przemyślał, wstał wcześnie rano i z kamienia,
na którym spał, zbudował pomnik i nazwał to
miejsce Betel, co znaczy Dom Boga. W taikd spo
sób oznaczył je, aby nigdy nie zapomniano, że
Pan Bóg jest nad nami, że nami się nieustannie
opiekuje i że my powinniśmy zawsze, ze wszyst
kim zwracać się do Pana Boga i Jemu powie
rzać swoje sprawy. Jakub wyciągnął z tego na
ukę dla siebie i już nigdy o swej powinności nie
zapomniał. Choć życie miał bardzo trudne, cho
ciaż Pan Bóg nie raz ciężko @o doświadczał, J a 
kub pozostał Mu wierny, ponieważ wiedział, że
Pan dotrzyma tego, co mu przyrzekł.
Kochani moi, przyszliśmy wszyscy do kościoła
na początku waszej szkolnej drogi, na początku
pracy, którą -podejmujecie, przyszliśmy tutaj,
do tego „Betel”, do domu Bożego, wzniesionego
po to, by przypominał, do kogo należymy, kto
nami się opiekuje, kto daje nam swoje błogo
sławieństwo, kto przyrzeka doprowadzić nas
bezpiecznie do celu. To miejsce przypomina
nam, że mamy codziennie się modlić, we
wszystkich przygodach i niebezpieczeństwach,
w sukcesach i niepowodzeniach, zwracać się do

naszego Ojca w niebiesiech. On mówi do nas,
tak jak do Jakuba,: „Ja jestem z tobą i będę
cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz...
nie opuszczę cię, dopólki nie uczynię tego, co
ci przyrzekłem”. Jesteśmy z Panem Bogiem
związani przymierzem. On dotrzymuje słowa,
a więc i my powinniśmy być słowni, i to nie
tylko wobec Pana Boga, ale również wobec
naszych rodziców, nauczycieli, kolegów; obie
całeś — dotrzymaj danego słowa. On stworzył
świat i dał go nam, ludziom, we władanie, a
więc i my przez uczciwą pracę — teraz ucząc
się, a później wykonując swój zawód — twórz
my nowe dobra. On otacza nas swoją opieką,
prowadzi pewną ręką ku nie znanej przyszłości,
pomaga nam w zmaganiu się z trudnościami, a
więc i my bądźmy opiekuńczy, pomagajmy ro
dzicom w domu, pomagajmy kolegom, a zwła
szcza ludziom niesprawnym, słabym, starym.
W taki to sposób damy dowód, czy poważnie
traktujemy przymierze z Bogiem i czy wywią
zujemy się ze swych obowiązków.
Niech Pan was błogosławi, niech będzie 3 wa
mi wszędzie i niech zawsze was strzeże, aby
ście czuli się bezpieczni i osiągnęli cel swego
życia. Amen.
Kazanie 'wygłoszone do dizaed z okazji rozpoczęcia no
wego roku szkolnego. Warszawa, 4 września 1988 r.

Ewangelicy reformowani na Dalekim Wschodzie
Rozmowa z ks. Seong-Won Parkiem

Ks. dr Seong-Won Park od dwu lat pracuje w genewskich biurach Świa
towego Aliansu Kościołów Reformowanych jako zastępca sekretarza gene
ralnego. Jest Koreańczykiem. Jego główne zadanie polega na prowadzeniu
przygotowań do Generalnego Zgromadzenia Aliansu, które odbędzie się w
sierpniu 1989 r. w Seulu, stolicy Republiki Południowej Korei. Ks. Park
jest duchownym reformowanym. Studia teologiczne ukończył w Koreań
skim Prezbiteriańskim Seminarium Teologicznym, a później kontynuował
naukę w seminarium w San Francisco, gdzie uzyskał doktorat teologii.
Aby Czytelnikom przybliżyć nieco kraj najbliższego Zgromadzenia Gene
ralnego Aliansu, poprosiliśmy ks. Parka o wypowiedź dla „Jednoty”. Po*
niższy wywiad został przeprowadzony w Genewie.

RED.: — Kościół prezbiteriański w Republice
Korei Południowej od kilku dziesięcioleci prze
żywa gwałtowny rozkwit. Jak do tego doszło?
Dlaczego reformowany model chrześcijaństwa
jest tak atrakcyjny dla Koreańczyków?
Ks. S.P. — Na bujny rozwój Kościołów ewan
gelickich w naszyńi kraju, szczególnie zaś prezbiteriańskiego, złożyło się wiele przyczyn. Prze
de wszystkim czynne uczestnictwo' ewangeli
ków reformowanych w życiu społecznym i po
litycznym narodu, o czym nieco więcej powiem
za chwilę, a także spontanicznie przeprowadza

na ewangelizacja, która odpowiada naszej psy
chice. Ludzie, którzy się nią zajmują, potrafią
na ulicy podchodzić do obcych osób, nawiązy
wać rozmowy, zadawać pytania i w ten sposób
zdobywać ich dla Chrystusa. Ten typ działal
ności zyskał sobie wielu zwolenników i przynosi
bardzo dobre rezultaty.
Kościół rzymskokatolicki rozpoczął działalność
misyjną w naszym kraju wcześniej, ale katoli
cyzm nie rozpowszechnił się tak szybko i tak
szeroko. Jest to typ pobożności, który nie bar
dzo odpowiada koreańskiej psychice. Dystans
między klerem a laikami powoduje pewien
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opór w przyjmowaniu tej formy chrześcijań
stwa. Katolicyzm nie umiał się zakorzenić w
koreańskiej ^tradycji.
Z ewangelicyzmem rzecz się ma inaczej, ta
forma o wiele bardziej nam odpowiada, ponie
waż koncentruje się na refleksji biblijnej, cha
rakteryzuje się prostotą kultu, oszczędnością
gestu liturgicznego i wytwarza bezpośredni
kontakt między świeckimi a duchownymi. Ten
ostatni element sprzyja tworzeniu się ducha
wspólnoty, w której ludzie czują się dobrze
ze sobą i mogą się wzajemnie wspierać.
RED. — Te cechy zapewne pozwoliły znaleźć
wspólny język między ewangelickimi misjona
rzami a miejscową ludnością.
Ks., S.P. — Wytworzenie się wspólnoty i bli
skie więzi między ludźmi spowodowały, że
ewangelicy czują się mocno zakorzenieni w na
rodzie. Jego problemy są ich problemami. W
latach ucisku kolonialnego, zwłaszcza ze strony
Japończyków, którzy opanowali nasz kraj,
ewangelicy cierpieli tak, jak cierpiał cały na
ród. Przyczynili się też w dużym, nieproporcjo
nalnie dużym do ich liczby, stopniu do odzy
skania przez nasz kraj niepodległości. Wystar
czy wspomnieć o roli, jaką spełniali w Ruchu
Niepodległościowym Pierwszego Marca (nazwa
organizacji pochodzi od daty jej powołania —
1 marca 1919 r.). Wśród 33 jej założycieli więk
szość stanowili chrześcijanie-ewangelicy. Bar
dzo znamienny jest fakt, że większość areszto
wanych członków Ruchu stanowili chrześcija
nie różnych wyznań ewangelickich. Ogólna licz
ba aresztowanych chrześcijan wynosiła 3373
osoby, w tym 2486 to prezbiterianie, wśród któ
rych były 232 kobiety. Ta ostatnia liczba, to
znaczy kobiet, jest szczególnie wymowna.
RED. — Dlaczego?
Ks. S.P. — W tradycyjnym społeczeństwie ko
reańskim kobiety odgrywały rolę podrzędną.
Dziewcząt nie posyłało się do szkół, bo uważa
no, że wykształcenie jest kobiecie niepotrzebne.
Ona miała zajmować się domem, gotować, ro
dzić i wychowywać dzieci. Ewangelicyzm,
szczególnie w swej prezbiteriańskiej formie,
podniósł znaczenie kobiet, które dzięki niemu
zaczęły zdobywać wykształcenie, a tym samym
zwiększać swoją rolę w społeczeństwie. Tym
się właśnie tłumaczy tak duża liczba kobiet
wyznania prezbiteriańskiego aresztowanych za
udział w Ruchu Niepodległościowym Pierwsze
go Marca.
RED. — Czy znaczy to, że prezbiterianie po
trafili znaleźć odpowiedź na problemy, którymi
żył i żyje ich naród?
Ks. S.P. — Tak, ale nie dążyli oni do zreali
zowania swych celów drogą walki klasowej,
lecz przez umożliwienie młodzieży wykształce
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nia i zdobycia zawodu. Niektórzy członkowie
Kościoła zyskiwali wysoką pozycję społeczną,
ale w zborach nadal byli traktowani na równi
z innymi, po bratersku, bez względu na to, kim
byli.
Dużą rolę w rozwoju Kościoła spełniła mło
dzież. To właśnie grupy młodzieży rozpowsze
chniały zaróiwno poselstwo Ewangelii, jak i idee
wyzwolenia narodowego, a także społecznego.
W Kościele koreańskim młodzież jest entuzja
stycznie nastawiona do ewangelizacji i uprawia
ją z wielkim zapałem.
RED. — W jakich środowiskach rozpowszech
nia się prezbiterianizm — miejskich czy raczej
wiejskich? Wśród jakich ludzi — robotników,
klasy średniej, intelektualistów?
Ks. S.P. — Kościół prezbiiteriański wzrasta li
czebnie zarówno w miastach, jak i na wsi. Tru
dno powiedzieć, gdzie zyskuje więcej zwolenni
ków. Wywodzą się oni z różnych warstw spo
łecznych. Duży procent stanowi inteligencja,
młodzież, studenci, przy czym większość to ko
biety. O tym, jaką pozycję zajmują wyznawcy
naszego Kościoła w społeczeństwie, świadczy
fakt, że tutaj, w Genewie, jedną trzecią ko
reańskich dyplomatów stanowią chrześcijanie,
przeważnie wyznania właśnie prezbiteriańskie
go. Staramy się w naszym narodzie spełniać
rolę profetyczną.
RED. — Co to znaczy?
Ks. S.P. — Nie powtarzamy utartych formuł,
nie przenosimy na nasz grunt skostniałych
form religijnych, gotowych wzorców, dobrych
gdzie indziej, ale niekoniecznie odpowiednich
w naszej sytuacji i nie zawsze harmonizują
cych z naszą własną tradycją. Stwierdziliśmy,
że teologia reformowana doskonale przyjmuje
się na nowym gruncie. Dzięki temu stosunkowo
łatwo przyjęła się i w Korei. Prezbiterialna
struktura stwarza warunki, w których ludzie
czują się równi, a zasada niezależności od wła
dzy państwowej sprzyjała w przeszłości dąże
niom niepodległościowym. W czasach koloniza
cji japońskiej zmuszano Koreańczyków do
przyjmowania szintoizmu, religii japońskiej, co
oznaczało dla nas równocześnie podporządko
wanie się obcemu mocarstwu, utratę własnej
tożsamości. To właśnie chrystianizm pomógł
nam zachować odrębność i świadomość naro
dową. Kiedy po roku 1945 nastąpił podział na
szego kraju, ludzie zmuszani do wyrzeczenia się
chrześcijaństwa uciekali do nas. W trudnych
warunkach trzeba było odnaleźć w tekstach

biblijnych takie wartości i przesłania, które
umożliwiłyby rozwiązanie ludzkich problemów
i rzuciłyby światło na wiele trudnych zagad
nień naszego życia. Treść Pisma świętego jest
aktualna w naszych warupkach. Nie są to dla
nas teksty martwe, przestarzałe, lecz pełne ży
cia. Staramy się zrozumieć, co Bóg ma nam
przez nie do powiedzenia. I słyszymy Jego głos.
Nasze zbory szybko się rozrastają właśnie dla
tego, że ludzie dostrzegają związek między tym,
co głosi się z kazalnicy, a swoim życiem i jego
problemami.
W ośrodkach przemysłowych powstał ruch na
zwany „małym Kościołem”. Tworzymy tam
niewielkie grupy wspólnotowe, które mają na
celu służyć robotnikom i ludziom biednym.
Staramy się zjednoczyć robotników, uczyć ich,
jak powinni żyć i zachować ludzką godność.
Ruch ten zyskał sobie dużą popularność.
RED. — Jak sytuacja przedstawia się w licz
bach?
Ks. S.P. — W Republice Korei Południowej
chrześcijanie stanowią około 25% ludności,
czyli jakieś dziesięć milionów osób, z czego dwa
miliony to rzymscy katolicy, a osiem milionów
— ewangelicy różnych wyznań. Liczbę prezbiterianów szacujemy na cztery i pół miliona.
Chrześcijanie koreańscy prowadzą trzy radio
stacje. Jedna z nich, Chrześcijańska Stacja Na
dawcza (Christian Broadcasting Station), nada
je program na kraj. Są to różne wiadomości z
całego świata, programy religijne, społeczne,
teatralne, wszystko w naświetleniu chrześcijań
skim. W 1980 r. władze zakazały nam nadawa
nia serwisu wiadomości, ale od 1987 r., po dłu
giej walce, znowu wolno nam to robić. Pozo
stałe dwie radiostacje: Azjatycka Stacja Na
dawcza i Stacja Nadawcza Dalekiego Wschodu,
poświęcają się głównie zadaniom ewangeliza
cyjnym, nadają programy religijne w różnych
językach, odbierane w wielu krajach azjaty
ckich. Wydajemy również trzy tygodniki, które
znajdują szeroki oddźwięk w społeczeństwie.
RED. — Chrześcijanie są w mniejszości.
Ks. S.P. — Niemniej jednak tworzą poważną
siłę, która liczy się w narodzie. Nasz pierwszy
prezydent był metodystą i w jego rządzie za
siadało wielu chrześcijan. Niestety, i w naszym
kraju doszło do wielkich nadużyć władzy. Jest
w tym także jakaś wina Kościołów, które mil
czały wtedy, gdy rząd wprowadził dyktaturę.
Później jednak ocknęły się i od jakichś trzy

dziestu lat prezbiterianie i inni ewangelicy
spełniają kluczową rolę w dążeniu do ustano
wienia prawdziwie demokratycznych rządów i
do ochrony ludzi ubogich.
RED. — Czego spodziewacie się po XXII Zgro
madzeniu Generalnym Światowego Aliansu
Kościołów Reformowanych?
Ks. S.P. — Niewątpliwie będzie to dla nas duże
przeżycie. Mamy świadomość, że Alians zbierze
się na Zgromadzeniu Generalnym po raz pierw
szy w kraju azjatyckim. W ten sposób Kościoły
reformowane, prezbiteriańskie i kongregacjonalne z całego świata okażą swoje zaintereso
wanie kontynentem' azjatyckim, a zwłaszcza
bujnym rozwojem chrześcijaństwa rw naszym
kraju. Będzię to miało ogromne znaczenie dla
naszego Kościoła, albowiem spodziewamy się, że
reprezentanci Kościołów z całego świata do
strzegą i zaakceptują wykonywaną przez nas
pracę oraz potwierdzą słuszność zasad i metod,
jakie Kościół w Korei stosuje w swym działaniu.
Trzeba wiedzieć, że Kościoły w Korei znajdują
się pod przemożnym wpływem Kościołów ame
rykańskich. Ich styl pracy, ich rodzaj pobożno
ści — to dla nas główny punkt odniesienia. Jak
już jednak wspomniałem, nie naśladujemy śle
po wzorów do nas przyniesionych, lecz tworzy
my własny styl, nawiązujemy do własnej tra
dycji. Niemniej jednak dla wzbogacenia nasze
go własnego życia potrzeba nam kontaktu ze
współwyznawcami żyjącymi w innych warun
kach kulturowych. Mamy nadzieję, że spotka
nie z przedstawicielami Kościołów ze wszyst
kich stron świata wzbogaci nasze doświadcze
nie wiary, pozwoli na skonfrontowanie naszej
praktyki z tym, co ewangelicy reformowani ro
bią gdzie indziej. Z zainteresowaniem oczeku
jemy zwłaszcza naszych braci i sióstr z Polski,
Czechosłowacji i Węgier, ciekawi bowiem je
steśmy, jak żyją oni i pracują w krajach komu
nistycznych. Ze względu na nasze sąsiedztwo
z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratycz
ną takie spotkanie może mieć dla nas istotne
znaczenie. Pragniemy też sami przedstawić się
współwyznawcom z innych stron świata. Z
pewnością Zgromadzenie pogłębi naszą świado
mość przynależności do jednego, światowego
Kościoła o tradycji reformowanej oraz świado
mość tego, że jesteśmy cząstką jednego Ciała
Chrystusowego, które to pojęcie wyraża wspól
notę wszystkich chrześcijan bez względu na
rasę, narodowość, wyznanie.
Rozmawiał: ks. Bogdan Tranda
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Spotkanie Komitetu Europejskiego
Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych
Torre da Aguilha 1988

W dniach 1—5 lipca 1988 r. w ośrodku misyj
nym Torre da Aguilha w miejscowości San Domingos de Rana (Portugalia) odbyło się pier
wsze posiedzenie Komitetu Europejskiego
SAKR, wybranego w 1987 r. w Wiedniu pod
czas Zgromadzenia Europejskiego. Gospodarzem
spotkania był Ewangelicki Kościół Prezbiteriański w Portugalii, a obrady toczyły się w gościn
nym katolickim ośrodku misyjnym. W skład
obecnego Komitetu wchodzi m.in. przedstawi
ciel Kościoła Ewangelicko-Reformowanego z
Polski, którym jest autor niniejszego sprawo
zdania. Na spotkanie nie przybyli delegaci z
Czechosłowacji i NRD — z powodu kłopotów
z uzyskaniem wizy portugalskiej — oraz dele
gat Rumunii — ze względu na trudną sytuację
społeczną w swoim kraju.
Problematyka obrad miała — jak zwykle —
dwojaki charakter i składała się z części spra
wozdawczej (finanse, akceptacja dokumentów
ze spotkania w Wiedniu, informacje o konta
ktach Aliansu z organizacjami religijnymi i spo
łecznymi, raporty z życia Kościołów) oraz pro
blemowej. Dużo czasu zajęła dyskusja przygo
towawcza do Zgromadzenia Generalnego SAKR,
które odbędzie się w Seulu w sierpniu 1*989 r..
—ten temat powinien być omówiony w „Jednocie” oddzielnie. Tuitaj zasygnalizuję tylko nie
które zagadnienia poruszone w raporcie sekre
tarza generalnego Aliansu, ks. dr. Edmonda
Perreta, oraz krótko omówię problematykę me
rytoryczną referatów i dyskusji.
RAPORT SEKRETARZA GENERALNEGO

W swoim sprawozdaniu sekretarz generalny
przedstawił wydarzenia, jakie miały miejsce w
europejskich Kościołach członkowskich w okre
sie od sierpnia 1987 r. do spotkania w Portu
galii, a także działalność Aliansu w tym czasie.
Zaróiwno w samym raporcie, jak i w dyskusji
dużo miejsca .poświęcono sytuacji niektórych
Kościołów reformowanych w Europie oraz włą
czeniu się naszej rodziny wyznaniowej do dys
kusji nad tematem „Sprawiedliwość, pokój i
jedność stworzenia”, kitóty został podjęty jako
wieloletni program studyjny przez Światowy
Alians Kościołów Reformowanych, a także
Światową Radę Kościołów i jej agendy. Za
bardzo niepokojącą Komitet uznał sytuację w
Rumunii, gdzie prawie dwumilionowa mniej
szość węgierska (z czego około połowa to ewan
gelicy reformowani) jest zagrożona w swych
podstawowych prawach narodowych, kultural
nych i społecznych. Już w maju br. SAKR wy
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stosował listy do politycznych osobistości w Ru
munii (m.in. do N. Causescu), w którym zwrócił
uwagę na realną groźbę dezintegracji mniej
szości narodowych w tym kraju w przypadku
realizacji projektu zlikwidowania 7000 wsi (na
13 000 istniejących) i zastąpienia, ich tzw. cen
trami rolniczo-przemysłowymi, co wiązałoby się
z masowymi przesiedleniami. W listach tych
skrytykowano likwidację większości autono
micznych instytucji kulturalnych obywateli ru 
muńskich pochodzenia węgierskiego, a także
wyrażono zaniepokojenie wzrastającą liczbą uciekinieirów i ich sytuacją w obozach dla uchodżców na Węgrzech. Komitet zdecydowanie
potępił politykę władz rumuńskich wobec
mniejszości narodowych i postanowił podjąć akcję protestacyjną w tej sprawie wspólnie z
międzynarodowymi organizacjami społecznymi
i kościelnymi, m in. Światową Radą Kościołów.
We wrześniu br. na zaproszenie m.in. naszego
Aliansu będzie przebywał w Genewie minister
ds. wyznań w rządzie ZSRR, Konstanty Charczew, a wkrótce potem do ZSRR uda się ofi
cjalna delegacja SAKU. Komitet wyraził na
dzieję, że wizyty te pozwolą nawiązać ściślejszą
współpracę z Kościołami reformowanymi na Li
twie, Łotwie i Ukrainie Zakarpackiej, należą
cymi do naszego Aliansu.
Reformowany Kościół na Słowacji, któremu
niedawno* dostarczono z Węgier 4 tys. egzem
plarzy Bilblii w języku węgierskim, poniósł bo
lesną stratę przez śmierć bp. Zigmiunda Horvätha i ma trudności w wyborze zastępcy. Na
tomiast Wydział Teologii im. J. A. Komeńskiego
w Pradze przeżywa poważlne kłopoty kadrowe,
większość .profesorów jest bowiem w wieku
emerytalnym. Stawia to pod znakiem zapyta
nia przyszłość tej najlepszej (obok Debreczyna)
uczelni reformowanej w Europie Wschodniej.
BIOETYKA

Poidstawą dyskusji był artykuł prof. Jean-Marie
Thóvoz pt. „Studium interdyscyplinarne: bio
etyka” („Revue de Thóologie et de Philoso
phie”, vol. 118, 1986, n r 1). Wprowadzenie do
dyskusji wygłosił dr James Van Hoeven z USA.
Bioetyka jest dyscypliną młodą a zajmuje się
odpowiedzialnością jednostek i społeczeństw za
wyniki badań naukowych w biologii i medycy
nie. Niemal każdego tygodnia środki masowego
przekazu donoszą o nowych osiągnięciach me
dycyny, wynikach eksperymentów na ludziach
i zwierzętach, nowych techinikach i środkach
leczniczych. Informacje te — na szczęście — są

nie tylko tanią sensacją, ale powodują dyskusje
i niepokój. O tym, jak poważne dylematy mo
ralne mogą powstawać w wyniku rozwoju wie
dzy o człowieku, świadczą liczne przykłady. Na
przykład z dużym pra wdopodobieństwem można
przewidzieć — na podstawie specjalistycznych
badań krwi koibiet w ciąży — poważlne (.nieule
czalne dotychczas) choroby dziecka (np. wysoki
poziom proteiny alfa-feto wskazuje na poważne
uszkodzenie układu nerwowego płodu, co w
skrajnych przypadkach może prowadzić do uro
dzenia się dziecka z trwale uszkodzonym móz
giem) i w niektórych krajach przeprowadza się
takie badania. Czy należy o ich wynikach po
wiadomić przyszłą matkę? Co mają zrobić ro
dzice postawieni przed takim faktem? Wiele
innych przykładów wiąże się z tzw. dziećmi z
probówki, manipulacją genetyczną i innymi
eksperymentami, z których część na naszych oczach staje się elementem normalnej praktyki
lekarzy i instytutów badawczych*.
Wydaje się, że jesteśmy świadkami procesu
przechodzenia człowieka ze stanu biernej akce
ptacji swego ciała i związanej z nim biologii do
stanu, w którym możliwe będą poważne inter
wencje w charakter fundamentalnych funkcji
życiowych ('dotyczy to> również roślin i zwie
rząt, u których interwencje tego typu są znacz
nie bardziej zaawansowane). Szczególnie nie
pokoją eksperymenty genetyczne, które mogą
istotnie i w sposób niekontrolowany wpłynąć
na zmiany mechanizmów dziedziczenia, prowa
dząc np. do powstania bezmózgich tytanów pra
cy, posłusznej rasy poddanych, lub unicestwić
gatunki z człowiekiem włącznie. Dawne pomy
sły pisarzy science-fiction nabierają cech po
twornego realizmu. Problem odpowiedzialności
człowieka za eksperymenty biomedyczne, a na
wet za wyniki specjalistycznych badań, staje
się niezwykle aktualny.
tradycyjna etyka lekarska, zapewniająca właś
ciwe stosunki między lekarzem a pacjentem,
sięga czasów Hipolkratesa. W drugiej połowie
naszego stulecia okazało się, że zarówno ta ety
ka, jak i tzw. tradycyjna moralność jednostek
nie wystarczają do tego, aby uprawiać biologię
i medycynę w sposób odpowiedzialny. Stało się
to jasne zwłaszcza w latach sześćdziesiątych,
kiedy opinią publiczną wstrząsały liczne skan
dale związane z wykryciem niedopuszczalnych
metod eksperymentowania na ludziach i zwie
rzętach. Warto przypomnieć np. aferę związaną
ze wstrzykiwaniem żywych komórek rakowych
pacjentom jednego z przytułków w USA (1-964)
lub zaniechanie wszelkiej terapii grupy syfilityków i obserwowanie postępów choroby
(1972). Tego rodzaju przypadki spowodowały
powołanie specjalnych instytucji kontrolują
cych szpitale i instytuty badawcze. Najwcześ
niej 1 najskuteczniej zorganizowano tatką służbę
(społeczną i niezależną od instytucji biomedycz
nych!) w USA; w ślady tego państwa poszły in
ne kraje zachodnie. Obcnie instytucje badawcze
i kontrolne funkcjonują w wielu państwach Za
chodu, a bioetyka jest wykładana w większości

uczelni wyższych (np. w USA w 85% uniwer
sytetów).
Bioetyka ma charakter interdyscyplinarny. Jej
powstanie jest uzasadnione co najmniej z trzech
powodów. Pierwszym jest rozszerzający się za
kres praktyki medycznej i badań naukowych.
Na przykład zwiększyła się władza lekarza nad
pacjentem. Podczas gdy sto lat ternu lekarz w
ograniczony sposób ingerował w przebieg cho
roby, to obecnie możliwe są nie tylko transplan
tacje wielu ważnych organów, ale nawet —
jeśli można to tak ująć — iwplyw na człowieka
przed narodzeniem (od momentu poczęcia) aż
poza śmierć (możliwość utrzymywania podsta
wowych funkcji biologicznych różnych tkanek,
zanim ulegną one totalnemu rozkładowi). Sama
medyćyna rodzi pytania wykraczające poza za
kres zainteresowań i możliwości tradycyjnej etyki lekarskiej, będące dotąd domeną teologii,
filozofii i innych dyscyplin. Po drugie, obser
wujemy zmiany w typach chorób, ujawnione
bądź spowodowane przez stosowanie szczepio
nek i antybiotyków. Niegdyś podstawową przy
czyną tzw. naturalnej śmierci była infekcja w
osłabionym organizmie. Obecnie interwencja
medycyny polega na stymulowaniu obronnych
zdolności organizmu (szczepienia) lub zastępo
waniu niezdolnych do obrony naturalnych sub
stancji zawartych w organizmie antybiotykami.
Życie człowieka wydłuża się, jego organizm
traci jednak odporność na inne, dotychczas
„■drugorzędne” choroby, zwane degeneratywnymi. W przeciwieństwie do chorób infekcyjnych,
które czasowo utrudniają funkcjonowanie orga
nizmu, choroby degeneratywne powodują nieod
wracalne zmiany biologiczne tożsamości jedno
stki, a często prowadzą do dziedzicznej dege
neracji wielu funkcji życiowych. Podejmowane
w talkach przypadkach próby terapii głęboko
ingerują w podstawy biologii człowieka, mają
zazwyczaj charakter eksperymentów i dra
stycznie zmieniają odpowiedzialność etyczną le
karza. Stosowane w takich przypadkach lelki
psychotropowe wprowadzają istotne modyfika
cje w biochemię mózgu, a tym samym wpływa
ją na psychikę pacjenta. Zmienia się przy tym
własny obraz jednostki w jej umyśle, inaczej
odbierane jest też społeczne otoczenie leczo
nego. Po trzecie, mamy do czynienia ze zmia
nami przyczyn stanów chorobowych. W przy
padku infekcji organizm człowieka jest atako
wany przez bakterie, których rodzaj określa
sposób leczenia. W przypadku chorób degeneratywnych atak następuje z bardzo wielkiej
liczby zróżnicowanych źródeł, a przebieg cho
roby jest warunkowany przez wiele przypadko
wych czynników, których nie jest w stanie kon
trolować ani pacjent, ani lekarz. W niektórych
przypadkach lekarz jest np. w stanie prowadzać
terapię na poziomie fizjologii, nie będąc jednak
przygotowanym do ,pomocy pacjentowi w po
konaniu stresów związanych z życiem rodzin
* №. łamach .„Jedmoty” omawialiśmy artykuł M. Iłowiecikiego na ten .temat (nr 8 z 1987 r.) — red.
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nym, zawodowym i społecznym — te ostatnie
mogą spowodować rozwój choroiby i śmierć.
Przedstawiona wyżej sytuacja prowadzi do py
tań natury filozoficznej. Do- filozofów przyrody
bioetyka kieruje pytania Oi cele, znaczenie i
granice medycyny oraz biologii, natomiast fi
lozofia bytu i egzystencji staje wobec nowych
problemów związanych z życiem, śmiercią i toż
samością osoby ludzkiej, poddawanej zabiegom
współczesnej nauki. Ponownej analizie powinny
być poddawane relacje między człowiekiem i
Bogiem oraz między ludźmi, rozumianymi jako
Boże stworzenia posiadające tożsamość ducho
wą, odnoszącą się do transcendentnego Boga.
Dlatego bioetyka teoretyczna i praktyczna nie
może obejść się bez teologów, a w jej interdy
scyplinarny dialog muszą włączyć się Kościoły
z całym swym doświadczeniem w zakresie po
mocy cierpiącym. Trudno przecenić toczący się
w niektórych krajach dialog między specjalis
tami i teologami, którzy wspólnie podejmują
kwestie rodzące się w praktyce medycznej. Pro
blemy szczegółowe prowadzą z kolei do pytań
natury ogólnej, takich jak „czym jest zdrowie,
choroba, życie i śmierć”, lub „kim jest czło
wiek, na czym polega jego szczęście i samorea
lizacja”? Do bioetyki należą takie tematy badań
współczesnej teologii, jak ,,władza człowieka
nad własną osobą, innymi osobami oraz przy
rodą”, ,,rozwój nauki i techniki a duchowy
wzrost człowieka”. Bez refleksji teologicznej
nie można odpowiedzieć na pytania, w rodzaju:
„czy wartość małżeństwa została zniszczona
przez zapłodnienie kobiety plemnikami pocho
dzącymi' od obcego mężczyzny — z powodu
bezpłodności męża (dziecko z probówki)?”, „czy
techniki tego rodzaju są zaprzeczeniem ludzkich
wartości, czy raczej ich wypełnieniem?” Teo
lodzy-bio-etycy powinni nie tylko rozwiązywać
tego rodzaju problemy teoretycznie, ale współ
pracować w praktyce z naukowcami, a także
pacjentami i tych ostatnich otaczać opieką. Opieka duszpasterska nad ludźmi poddanymi
współczesnym zabiegom medycznym i bada
niom naukowym jest wprawdzie od dawna
przedmiotem troski Kościoła, ale w epoce aids,
przeszczepów i eksperymentów genetycznych
staje się zadaniem jeszcze wtażniejszym. W dys
kusji Komitet Europejski wyraził nadzieję, że
bioetyka będzie obiektem zainteresowania za
równo Kościołów członkowskich, jak i Wydzia
łu Teologicznego SAKR.

cji, nie mówiąc już o kłopotach, jakie sprawiają
zwykłym chrześcijanom. Zdaniem autora trud
ności te będzie łatwiej pokonać, jeżeli konce
pcja Kościoła zostanie poważnie i ściśle zwią
zana z ideą Trój jedynego- Boga. Bardziej pier
wotnym od pytania „jakie są zadania Kościo
ła?” jest pytanie „czym jest Kościół w swej
istocie?” — odpowiedź na to ostatnie, ontologiczne pytanie, powinna być odniesiona do teo
logii trynitarnej.
Istnieje dość szeroko rozpowszechnione mnie
manie, że nauka o Trójcy Świętej stanowi jedną
z podstawowych trudności wiary chrześcijań
skiej, rodzaj intelektualnej bariery, którą trze
ba pokonać, aby stać się „prawdziwym” chrześ
cijaninem. Prof. Gunton sądzi, że przyczyną
takich opinii jest sztuczne wydzielenie koncepcji
Trójjedynego Boga z całokształtu nauki pier
wotnego Kościoła i ujęcie jej w trynitarny dog
mat. Jak większość dogmatów, tak i ten był
sztywno traktowany w wierze i życiu ewoluują
cego Kościoła., zachowując co prawda należne
miejsce w liturgii, tracąc jedak swe znaczenie
w nauczaniu Kościoła. Głębsze zainteresowanie
interpretacją doktryny trynitarnej można było
zaobserwować jedynie w czasie sporów wyzna
niowych. Ponieważ teologia trynatama została
niesłusznie oddzielona od eklezjologii, istotny
wpływ na ontodogiczne rozumienie Kościoła zy
skały obce chrześcijaństwu idee, takie jak neoplatonizm lub rzymskie koncepcje prawno-po
lityczne. Doprowadziło to do hierarchicznego
ujmowania istoty Kościoła — (bądź w duchu
klerykalizmu, bądź cezaropapizmu. W obu przy
padkach zaniedbana została idea Kościoła jako
wspólnoty (gr. koinonia) chrześcijan.

BKiLEZJODOGilA

Idea Trójjedynego Boga i jej związki ze
wspólnotą ludu Bożego były przedmiotem zain
teresowania w starożytnym Kościele. Prof.
Gunton zwraca uwagę m.in. na dzieła tzw. Oj
ców kapadockich, działających w drugiej poło-'
wie IV w. na pograniczu środkowej Azji Mniej
szej i Armenii (Bazyli Wielki, Grzegorz z Nyssy, Piotr z Sebasty, Grzegorz Teolog z Nazjanzu i in.), w których analizowano wspólnotę
chrześcijan w analogii do wspólnoty Trzech
Osób Boskich. Z braku miejsca ograniczę się tu
do zrelacjonowania konkluzji, do jakich doszedł
autor wystąpienia w kwestii trynitarnych pod
staw Kościoła jako wspólnoty chrześcijan. Po
minę ciekawą analizę najstarszej tradycji
chrześcijańskiej i ewolucji poglądów eklezjolo
gicznych do czasów najnowszych.

Podstawą refleksji eklezjologicznej był referat
przygotowany przez prof. Golina Guńtona pt.
„Kościół na ziemi — korzenie wspólnoty”. Re
ferent stwierdził, że współczesne dyskusje ekle
zjologiczne, które szeroko uwzględniają m.in.
socjologiczny i historyczny aspekt istoty Koś
cioła', napotykają poważne trudności teologicz
ne, ponieważ doktrynalne określenia w rodzaju
„jeden, święty, katolicki i apostolski” lub b i
blijne „ciało Chrystusa” nie są identycznie ro
zumiane przez teologów różnych szkół i trady

Mówiąc o Tró j jedynym Bogu mamy na my
śli osobową wspólnotę Ojca, Syna i Ducha
Świętego. Wspólnotę tę należy rozumieć w ka
tegoriach ontologicznych: istotą Boga jest owa
personalistyczna wspólnota, czyli wspólne prze
bywanie i współdziałanie Osób (z gr. perychoreza). Tego rodzaju wspólnota osób jest podsta-'
wową kategorią ontologiczną również dla Ko
ścioła, dla którego wzorem jest byt Boga. Roz
różnienie Osób Boskich jest modelem dla róż
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norodności osób w Kościele — w teologii eku
menicznej mówi się wręcz o „pojednanej róż
norodności”. Taka teologia Trójcy Świętej ma
znaczenie dla zrozumienia istoty stworzenia.
Po pierwsze, zapobiega monistycznej lub panteistycznej identyfikacji stworzenia ze Stwór
cą. Po drugie, postuluje personalistyczny zwią
zek Boga ze światem i człowiekiem, zamiast
dominującego, np. w średniowiecznej teologii,
związku logiczno-filozoficznego. Bóg i świat są
rzeczywistościami jakościowo (ontologicznie)
odmiennymi, związanymi jednak przez relacje
osobowe! Świat jest — w przeciwieństwie do
Boga — niekonieczny (ograniczony w czasie,
podlegający zniszczeniu, uwikłany w historię)
i skończony, jednak trwa w dynamicznej za
leżności od swego Stwórcy, dzięki działaniu w
nim Ducha Świętego. Kościół, który jest częś
cią stworzenia, jest uwarunkowany i ograniczo
ny, podobnie jak uwarunkowana i ograniczona
(a więc prawdziwa) była ludzka natura Chry
stusa. Jezus był doskonałym, bezgrzesznym
człowiekiem nie ze względu na superludzką,
niedostępną dla zwykłych ludzi naturę, lecz
dlatego, że poddawał się działaniu Ducha Świę
tego, a więc żył we wspólnocie z pozostałymi
Osobami Bóstwa. Wspólnota Ojca, Syna i Du
cha polega bowiem również na wzajemnym
poddawaniu się wpływom, można powiedzieć:
na harmonijnym współrządzeniu i współposłuszeństwie. Ewangelia nie głosi nic innego, jak
wpływ Ojca na świat przez kruchą i wątłą lu
dzką naturę Syna oraz przez Ducha, który już
teraz uobecnia obiecaną doskonałość stworze
nia w eschatologicznym Królestwie. Kościół ja
ko koinonia odzwierciedla zatęm zarówno przy
padłości stworzenia, jak i wewnętrzną dynami
kę Trójjedynego Boga, ową perychoretyczną
wspólnotę Trzech Osób. Takie pojęcie Kościoła
nie ma nic wspólnego ze statyczną hierarchią.
Ponieważ byt Boga jest bytem Osób będących
we wzajemnej relacji, Kościół jest więc jakby
„echem” — co prawda skończonym, będącym
jednak w stałym rozwoju i ucieleśniającym
się w świecie — Boskiej, osobowej dynamiki.
Kościół jest wspólnotą osób wolnych, podob
nie jak Trójca Święta, która składa się z trzech
wolnych Osób „dających i biorących”, służą
cych sobie wzajemnie. Członkowie Kościoła
wzajemnie budują się w wierze, konstytuują
się jako wolne osoby, tak jak Osoby Trójcy
konsytuują się wzjaemnie jako Osoby Boskie.
Kluczowym pojęciem w rozumowaniu jest jednota wolnych, oddzielnych osób, bęących w
systemie dobrowolnych relacji ze sobą, tworzą
cych nową jakość. Doskonale tłumaczy ono,
wręcz uprawomocnia, pluralizm darów i łaski
{I Kor. 12; Rzym. 12). W ten sposób Kościół
jest powołany przez Chrystusa do bycia skoń
czonym odpowiednikiem Boskiej wieczności.
Kościół ma być miejscem, w którym następuje
pojednanie człowieka z Ojcem przez Syna i w
Duchu Świętym. W Kościele wypełnia się prze
znaczenie stworzenia lub — w kategoriach teo
logii procesu — wypełnia się dzieło stworzenia
świata i człowieka. Nie ma więc — zdaniem
prelegenta — ponadczasowego, niewidzialnego

Kościoła świętych. Kościół istnieje tu i teraz,
składa się ze zwykłych ludzi powołanych do
Jezusa przez Ducha i tworzących dynamiczną
wspólnotę. Tak jak Trzy Osoby tworzą Boga,
tak chrześcijanie tworzą wspólnotę wyznaw
ców.
Komitet Europejski SAKR zdecydował, że
eklezjologia będzie jednym z .jego tematów
studyjnych przez najbliższe 6 lat. Postanowio
no opracować i przedyskutować następujące
zagadnienia:
1. Główne linie rozwoju w historii teologii re
formowanej;
2. Aktualność dawnych koncepcji
gicznych;
3. Tradycja reformowania
współczesności;

wobec

eklezjolo
wyzwań

4. Zadania na przyszłość:
a) pielgrzymujący lud Boży (eschatologia);
b) wspólnota w Kościele a wspólnota z Bo
giem;
c) wolność i odpowiedzialność chrześcijan
w świecie i w Kościele;
d) autentyczna duchowość w zsekularyzowanym świecie.
Odpowiednie materiały zostaną przygotowa
ne przez teologów i przedyskutowane na po
siedzeniu Komitetu w 1990 r.
EWANGELICY REFORMOWANI W PORTUGALII

Ewangelicki Kościół Prezbi t er ia ński w Por
tugalii (Igręja Evangelica Presbiteriana) ukon
stytuował się sto lat temu z luźnych grup ewangelików, które współpracowały przedtem
z misjami angielskimi. Podobnie jak w Polsce,
większość mieszkańców Portugalii należy do
Kościoła rzymskokatolickiego. Obecnie w tym
kraju istnieją 34 parafie reformowane, liczące
od 30 do 300 członków każda. Kościół rozwija
działalność wśród najbiedniejszych warstw
ludności kraju; duży odsetek parafian stanowią
emigranci z Angoli i Mozambiku (ok. 30% z
całkowitej liczby 5000 członków Kościoła).
Większość księży to ludzie młodzi; obecnie w
Kościele pracuje 15 duchownych, są wśród nich
również kobiety. Prezydentem Kościoła jest ks.
Jose Salvador. Nabożeństwa odbywają się w
skromnych, schludnych kaplicach. Kościół po
siada własną uczelnię — seminarium teologicz
ne z internatem w Lizbonie, gdzie kształcą się
nauczyciele religii, organiści, ewangeliści i
przyszli pracownicy kościelni, a także uzupeł
niają swe wykształcenie absolwenci teologicz
nych wydziałów akademickich. Kościół jest
właścicielem kilku wzorcowych gospodarstw
rolnych, w których zatrudnienie i mieszkanie
znajdują młode małżeństwa z najbiedniejszych
parafii. W każdej parafii funkcjonują chóry,
szkółki niedzielne i studia biblijne. Kościół jest
członkiem Narodowej Rady Ekumenicznej w
Portugalii; na polu misyjnym ściśle współpra
cuje z Kościołem metodystycznym.
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Ostatni Synod Kościoła sformułował cztery
główne zadania na najbliższą przyszłość:
1. Objęcie systematyczną edukacją wszyst
kich członków Kościoła w oparciu o własne
wydawnictwa i system wielostopniowych kur
sów biblijnych, dotyczących szeroko rozumia
nej -kultury chrześcijańskiej i umacniających
tożsamość wyznaniową.
2. Rozwinięcie zapoczątkowanego programu
socjalnego, głównie w dziedzinie rolnictwa.
3. Rozwój ewangelizacji przez szersze korzy
stanie z prasy, radia i telewizji.
4. Zorganizowanie 10 nowych parafii w cią
gu najbliższych 10 lat.
W niedzielę, 3 lipca 1988 r., członkowie ko
mitetu Europejskiego odwiedzili parafie w
Coimbra, Mura, Aguda, Alges, Setubal, Febo '

Moniz, Tomas da Anunciacaco i Lizbonie, gdzie
wygłaszali kazania i pozdrowienia w imieniu
Aliansu i macierzystych Kościołów. Mieli też.
okazję rozmawiać z parafianami o codziennych
kłopotach życia w diasporze. Piszący te słowa
uczestniczył w nabożeństwie w Alges, gdzie
pastorem jest czarnoskóra Idalina Sitanela. Po
zdrowienia od współwyznawców z dalekiej
Polski zostały przyjęte ze wzruszeniem przez,
członków zboru.
N
Dzięki uprzejmości i pomocy gospodarzy już.
po zakończeniu spotkania w Torre da Aguilha
członkowie Komitetu zwiedzili zabytki w Liz
bonie oraz Batalii — dwóch miastach, w któ
rych zachowały się pamiątki najsilniej związa
ne z dziejami Portugalii, a także dawną letnią
rezydencją królewską w Sidrze i sanktuarium
maryjne w Fatimie.

HENRYK DOMINIK

Wqskie drogi i szerokie gościńce ekumenii
Nie tak znów daleko do kolej
nego Tygodnia Modlitwy o Je
dność Chrześcijan. Niebawem
urzędowe sprawozdania po raz
któryś z rzędu odnotują ten
temat. Tymczasem na co dzień
sprawa ruchu ekumenicznego
w naszym kraju wygląda bar
dziej niż mizernie. Działają
wprawdzie różne komisje, w
których dyskutuje się nad bez
wątpienia ważnymi tematami
teologicznymi, nad różnicami i
zbieżnościami w nauce różnych
Kościołów (i dobrze, że proble
m y te są omawiane, że ustala
się stanowiska prowadzące w
tych kwestiach do zbliżenia),
ale czas byłby po temu, by ekumenia stała się naszym Chle
bem powszednim, by łączyła
różne Kościoły — w imię m i
łości Chrystusowej — jeżeli
jeszcze nie we współpracy, to
przynajmniej we wzajemnym
szacunku. Biblia (I Kor. 12:13)
mówi: „W jednym Duchu wszy
scy zostaliśmy ochrzczeni w
jedno ciało — czy to Żydzi, czy
Grecy, czy to niewolnicy, czy
wolni, i wszyscy zostaliśmy na
pojeni jednym Duchem”.
Czy rzeczywiście dajemy temu
wyraz? Ileż to razy słyszy się z
ambon (i to bynajmniej nie tyl
ko katolickich, ale także ewan
gelickich) narzekania na „sek
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ty ” i „sekcdarzy”? A ci, którzy
tak mówią, zapominają, że nie
dawno ich samych obrzucano
takimi właśnie epitetami. Ileż
to razy usiłuje się przerzucać
odpowiedzialność za odchodze
nie ludzi z macierzystego Ko
ścioła na inne denominacje re
ligijne, które rzekomo „pory
wają” ludzi mamoną? Czy nikt
nie zastanawia się, ile w tym
naszej winy? Czy to przypad
kiem nie m y zraziliśmy tych
ludzi oschłością, brakiem miło
ści i zrozumienia, wyniosłością?
Może to w naszych Kościołach,
wśród naszych parafian nie zna
leźli oni tej atmosfery, która
powinna charakteryzować śro
dowisko chrześcijan — radości
i miłości — a przeciwnie, spot
kali kłębowisko próżności, za
wiści i prawiie urzędniczej oschłości? Uderzmy się w piersi
i szukajmy we własnych szere
gach przyczyn odchodzenia, luludzi z Kościoła.
Środowisko parafialne może
być fascynującym miejscem,
gdzie urzeczywistnia się wiara
i pokój, ale może być też —
niestety — miejscem, gdzie lu
dzie wiarę tracą, bo nie znaj
dują jej odbicia w postępowa
niu wiernych, ~a nieraz — co
gorsza — i w
postępowaniu
duszpasterzy. Przychodzą do

nas różni ludzie — także nie
wierzący lub poszukujący, wie
rzący, ale nie związani z żad
nym Kościołem. Co im m am y
do zaofiarowania?
Nasze środowisko parafialne
rzutuje na nasze postawy i dzia
łania ekumeniczne. Jeżeli zbór
charakteryzuje żywa, biblijna,
wiara, to na pewno jest on tak
że ogniskiem ekumenii. W ta
kim zborze każdy przychodzą
cy jest mile witany i przyjętyr
nikt nie pyta go, kim jest i skąd
przybywa, nikt nie spogląda na
niego podejrzliwie, nikt mu nie
wypomina ani nie wyszydza
pochodzenia czy wyznania. Są
takie parafie w różnych Kościo
łach, a ich członkowie, oddani
i przywiązani do swej własnej
społeczności, są zarazem otwar
ci na zewnątrz, widzą ludzi po
szukujących lub potrzebujących
pomocy, gotowi zawsze jej udzielić. I takich zborów szuka
ją zagubione dusze. Takie pa
rafie i ich przywódcy duchowi
nie boją się ekumenicznego otwarcia. Stoją na mocnym fun
damencie wyznawanych prawd
i chcą dać innym to, co mają
najlepszego.
Ale są ii inne parafie, parafie
„letnich,r
chrześcijan
(bez
względu na wyznanie), zasko
rupiałych w sobie, trzymają

cych się bardziej tradycji swe
go Kościoła niż Ewangelii. Ta
kim środowiskom wystarcza do
zademonstrowania (ich chrześci
jaństwa niedziela, w pozostałe
zaś dni tygodnia żyją tak jak
poganie. Tacy chrześcijanie są
i będą wrogami ekumenii, ce
chuje ich bowiem strach przed
nowością i przed samodzielnym
myśleniem. Nie znają Biblii,
więc brak im argumentów w
dyskusji z przedstawicielami
innych wyznań. Jedyną ich
bronią staje s\ię więc atak, czę
sto niewybredny, na inne w y
znania, atak pozbawiony nie
rzadko nie tylko argumentów
teologicznych, ale nawet logicz
nych. Cierpiąc na strach przed
nowością, innością, na strach
przed jakimikolwiek zmianami,
nawet najmniejszymi, nie chcą
reform we własnym Kościele,
przytaczają więc argumenty
sprzed wieków, które już daw
no przestały być argumentami
ich Kościoła.
Takim ludziom ekumenia jawi
się jako jedna organizacja ko
ścielna (odnosi się to stwier
dzenie nie tylko do wyznaw
ców Kościoła rzymskokatolic
kiego) — oczywiście ich włas
na, a zbliżenie ekumeniczne ma
polegać na przyjęciu przez in
nych ich prawdy jako jedynej.
Tydzień Modlitwy o Jedność
uważają za smutną konieczność
i jeżeli już muszą w m m uczest
niczyć ze względu na sprawo
waną funkcję, robią to z obo
wiązku, jeżeli zaś nie — to spę
dzają ten czas w domach, na
przykład przy telewizji. Prawie
nigdy nie biorą udziału w nabo
żeństwach
innych
wyznań,
zdarza się nawet, że je w yszy
dzają, kpiąc z różnych „dzi
wactw”, nawet gdy te rzekome
„dziwactwa” znajdują uzasad
nienie w Biblii (np. glosolalia u
zielonoświątkowców).
Takich „chrześcijan” wycho
wano nie tylko w zborach ka
tolickich, ale również prote
stanckich. Widać to, na przy
kład, w formalnej tylko jedno
ści obu Kościołów ewangelic
kich w Polsce, jedności, która
nie znajduje odbicia w codzien
nej pracy. Widać to było w
sprawie dopuszczenia do człon
kostwa w Polskim Towarzy
stwie Ewangelickim społeczno

ści metodystów. Widać to w
braku współpracy między róż
nymi Kościołami na co dzień.
Niektóre z nich dają się uwi
kłać w różne akcje polityczne,
niepotrzebne i szkodliwe dla
sprawy Bożej, a m y ze zdener
wowaniem lub wstydem musi
m y później wysłuchiwać wypo
wiedzi duchownych w dzienni
kach telewizyjnych, nie słyszy
m y zaś ich i nie widzimy wte
dy, gdy trzeba dać przykład
odważnego służenia Ewangelii,
gdy trzeba za kimś się ująć,
komuś udzielić pomocy, kogoś

nych”, lecz braci rzeczywistych,
którzy inną niż m y drogą zdą
żają do tego samego celu. Mają
oni niezaprzeczalne prawo do
innego
widzenia
pewnych
prawd. W imię miłości nie wol
no ich za to atakować i w y
śmiewać — ani publicznie, ani
prywatnie, a polemizować z ich
poglądami można posługując się
tylko argumentami biblijnymi.
Jeżeli takich argumentów nie
mamy, lepiej milczmy.

Tak by się chciało, by ekume
nia przestała być w Polsce od
świętną akcją trwającą przez
jeden styczniowy tydzień, a
przybrała kształt solidnej, ucz
Ojcze w Niebie,
ciwej współpracy wszystkich
trzymaj Twoje Ojcowskie ręce
Kościołów na co dzień. Jest ty 
nad ludźmi wszystkich narodów
le do zrobienia, zwłaszcza w
i języków. dziedzinie podniesienia świado
Spraw, aby wszyscy byli jednością
mości chrześcijańskiej społe
przez Twojego Syna,
czeństwa i jego znajomości Bi
aby byli braćmi,
blii, gdyż bez tego nie nastąpi
którzy miłują siebie wzajemnie
tak bardzo nam w tej chwili
i okazują sobie szacunek.
potrzebne — odrodzenie moral
ne. Nic tak nie zbliży Kościo
Odnów w nas gotowość
łów, jak wspólna praca nad ra
do życia w prawdzie,
towaniem naszego społeczeń
sprawiedliwości i miłości.
stwa, a szczególnie młodzieży.
Tylu jeszcze jest nominalnych
Daj nam, Ojcze, dar pokoju.
chrześcijan w naszym kraju,
Świat przemocy i kłamstwa
tyle neopogaństwa, ateizmu i
nie pokona dobra.
satanizmu. Przed wszystkimi
chętnymi, przed wszystkimi
Obdarz nas wszystkich na świecie
Kościołami otwierają się możli
pokojem Chrystusa w Królestwie
wości wręcz nieograniczonej
Bożym. służby. Służby, a nie jałowych
dyskusją i — raz w roku — od
MAX JOSEF METZGER
świętnych
spotkań; pracy na co
Tłum aczył ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK
dzień, nie tylko v*e wnętrzach
kościołów, lecz dla pożytku ca
łego chrześcijaństwa, dla rato
odwiedzić w szpitalu lub w wię wania dusz w imię Jezusa
zieniu, gdy trzeba dać świadec Chrystusa.
two miłości bliźniego, gdy trze
ba działać z rozkazu Jezusa, a
Daleko nam jeszcze do celu —
nie decydentów.
jedności dzieci Bożych, ale
Postawa prawdziwie ekumeni dążmy do niego konsekwentnie.
czna wyraża się m. in. w na Wiedząc zaś, że różne są drogi
szym zainteresowaniu innymi ekumeuńi, wybierajmy te wą
wyznaniami i religiami, w u- skie, Boże, nie zaś szerokie go
dziale w różnych formach kul ścińce wiodące do nikąd lub na
tu, w studiowaniu różnorod zatracenie. Prośmy Boga, by
nych wydawnictw religijnych On pokierował naszymi kroka
itp. Trzeba przy tym pamiętać, mi: „Nie tak, jak m y chcemyr
że prawdziwą podwalinę eku
menii tworzy Pismo święte, z tylko- tak, jak Ty, Panie ze
którym powinniśmy konfronto chcesz, i kiedy zechcesz” —
wać naukę ivłasnego Kościoła, jak mądrze powiedział jeden z
oraz miłość Chrystusowa, która prekursorów ekumenizmu we
pozwala widzieć w przedstawi* Francji i inicjator Światowego
óielach innych Kościołów nie Tygodnia Modlitwy o Jedność,
„sekciarzy” i „braci odłączo ksiądz prałat Couturier.
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Obrady Komitetu Naczelnego ŚRK
Komitet Naczelny jest najwyż
szym gremium Światowej Rady
Kościołów w okresie między
zgromadzeniami
ogólnymi.
Składa się ze 158 osób, które
stanowią swoisty parlament 306
Kościołów prawosławnych, an
glikańskich, starokatolickich i
ewangelickich, zrzeszających ok.
400 milionów wiernych. Jego
obrady przyciągają zawsze uwagę zainteresowanych ekumenią chrześcijan i przedstawicie
li środków masowego przekazu.
W tegorocznych obradach, któ
re odbyły się w dniach 11—20
sierpnia w Hanowerze (RFN),
poza członkami samego Komi
tetu, udział wzięli: pracownicy
sztabu ŚRK, obserwatorzy, go
ście, stewardzi i dziennikarze
(tych ostatnich było ponad 100).
Ogółem w hali kongresowej w
Hanowerze zgromadzonych by
ło ok. 600 osób.

telegramów gratulacyjnych na
desłanych przez: prezydenta
RFN Richarda von Weizsackera
(w latach 1968—1975 członka
Komitetu Naczelnego), prze
wodniczącego
watykańskiego
Sekretariatu
ds.
Jedności
Chrześcijan kard. Jana Willebrandsa oraz prawosławnego
patriarchę Konstantynopola Dymitriosa I. Następnie sześciu uczestników pierwszego Zgroma
dzenia Ogólnego, które odbywa
ło się w 1948 r. w Amsterda
mie,
podzieliło się swoimi
wspomnieniami. Jednym z nich
był ks. Filip Potiter, w latach
1973—1984 sekretarz generalny
ŚRK, a wówczas, w 1948 r., de
legat młodzieżowy. Utworzenie
Światowej Rady Kościołów na
zwał on najważniejszym wyda
rzeniem w dziejach Kościoła
chrześcijańskiego od Reformacji
XVI wieku. W głęboko rozdar
tym świecie Kościoły odnalazły
Tegoroczne obrady zbiegły się się wzajemnie, aby stać się
z 40 rocznicą utworzenia Świa „głosem pozbawionych głosu”.
towej Rady Kościołów. Z tej
okazji zostało odprawione oko Przez całe sprawozdanie sekre
licznościowe nabożeństwo, pod tarza generalnego ks. Emilio
czas którego kazanie wg tekstu Castro przebijała się myśl, że
Ewangelii Jana 15:12-17 („Takie także po 40 latach istnienia
jest przykazanie moje, abyście Światowej Rady Kościołów dą
się wzajemnie miłowali, jak Ja żenie do jedności Kościoła po
was umiłowałem..”), wygłosił zostaje głównym . powołaniem
sekretarz generalny ŚRK, ks. ruchu ekumenicznego. „Z jed
Emilio Castro. Mówca przypo nej strony jesteśmy przekonani,
mniał, że Rada została założona że musimy pozostać razem,
kroczyć
naprzód,
w celu „przezwyciężenia trw a wspólnie
wspólnie
wzrastać.
Z
drugiej
jącej przez stulecia obojętności
zaś
strony
stwierdzamy
ze
i nienawiści między chrześcija
smutkiem,
lecz
realistycznie,
że
nami”. Sojusz Kościołów chrze
jedność,
która
jest
dziś
widzial
ścijańskich, zawarty bezpośred
nio po II wojnie światowej, w na, nie wystarcza, aby wspólnie
okresie tzw. zimnej wojny, stał przystąpić do Stołu Pańskiego,
się znakiem pojednania i bu uznać wzajemnie urzędy ko
dowy nowego świata w oparciu ścielne i wzajemnie zaakcepto
o
wartości
chrześcijańskie. wać siebie jako Kościoły”.
ŚRK prowadzi i pragnie nadal Dyrektor Sekretariatu Komisji
prowadzić „dialog miłości” z „Wiara i Ustrój” dr Günther
wyznawcami innych religii i Gassmann, zaprzeczył rozpow
ideologii. W konkluzji dodał: szechnionej opinii, jakoby w
„Oferujemy całej ludzkości na ruchu ekumenicznym panowała
szą współpracę w budowie hu stagnacja. Kierowana przezeń
Komisja, której pełnoprawny
manitarnego społeczeństwa”.
mi członkami są teologowie
Po nabożeństwie, które było rzymskokatoliccy, mogła w otransmitowane w całości przez statnich latach wykazać się du
telewizję
zachodnioniemiecką żymi osiągnięciami. Żywym eZDF, odczytano trzy z licznych chem odbiła się w Kościołach
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deklaracja
konwergencji
w
sprawie „Chrztu, Eucharystii i
Urzędu duchownego”, uchwalo
na w Limie w 1982 r. Doku
ment ten doczekał się przekła
du na 37 języków-i został wy
dany w ogólnym nakładzie
450 000 egzemplarzy. 170 Koś
ciołów różnych tradycji, w tym
także Kościół rzymskokatolicki,
oficjalnie się do niego ustosun
kowało. Jego recepcja wywołała
w Kościołach proces edukacyj
ny, dzięki któremu uświadomio
no sobie lepiej zasady własnej
wiary.
Mimo optymistycznej wypo
wiedzi dyr. Gassmanna faktem
pozostaje także to, że ok. 140
Kościołów członkowskich (w
tym, jak się orientujemy, wszy
stkie cztery Kościoły członkow
skie z Polski) nie zajęło żadne
go stanowiska wobec dokumen
tu z Limy. Można nawet przy
puszczać, że wiele z nich prak
tycznie go w ogóle nie zauwa
żyło. Inne z kolei Kościoły kierują pod adresem tego doku
mentu szereg bardzo krytycz
nych uwag, których charakter
pokrywa się na ogół z zajmo
waną pozycją konfesyjną. I tak,
wiele Kościołów protestanckich
zarzuca dokumentowi tendencje
„katolicyzujące”, w wielu wy
powiedziach
prawosławnych
możemy natomiast przeczytać,
żę jest on zbyt „protestancki”.
Podczas obrad dochodziło kil
kakrotnie do ostrych kontro
wersji. Metropolita Chrysostomos z Patriarchatu Konstanty
nopola wystąpił zdecydowanie
przeciw propozycji wciągnięcia
wyznawców religii niechrześci
jańskich do dyskusji nad tema
tyką najbliższego Zgromadzenia
Ogólnego ŚRK. Wyraził obawę,
że ŚRK może przekształcić się
w „radę religii”. Podkreślił, że
poza Kościołem nie ma zbawie
nia. Metropolita zapytał wręcz:
„czy pracujemy na rzecz jed
ności Kościoła, czy na rzecz
jedności świata?”
Z powyższą wypowiedzią pole
mizowali przede wszystkim
przedstawiciele Kościołów azja-

tyckich, którzy podkreślali, że
na co dzień mają do czynienia
z wyznawcami innych religii i
sam ten fakt pociąga za sobą
konieczność dialogu, który wca
le nie musi oznaczać synkretyzmu. Chrześcijanie mogą się
wiele nauczyć od wyznawców
innych religii. Ostatecznie Ko
mitet Naczelny postanowił za
jąć się bardziej, szczegółowo
tym zagadnieniem na następ
nym posiedzeniu, które odbę
dzie. się w Moskwie w 1989 r.
Uczestnicy obrad przyjęli osob
ną deklarację na temat stosun
ku między chrześcijanami a
Żydami. Zawiera oną apel o
stały dialog z narodem żydow
skim. Stwierdza się w niej, że
jeszcze dzisiaj nienawiść do Ży
dów stanowi duże zagrożenie.
Niektóre środowiska chrześci
jańskie dostarczały w przeszło
ści pożywki antysemityzmowi i
przygotowały w ten sposób
grunt pod nazistowska holo
caust. Mając to na uwadze, Ko
ścioły chrześcijańskie powinny
dziś zwiastować Ewangelię w
taki sposób, aby nie mogła być
wykorzystywana do niewłaści
wego traktowania narodu ży
dowskiego.
VI Zgromadzenie Ogólne w
Vancouver w 1983 r. zaleciło
Kościołom członkowskim bliższe
zajęcie się zagadnieniami spra
wiedliwości, pokoju i zachowa
nia stworzenia. W pierwszycłi
latach po Vancouver problema
tyka ta nie była jednak przed
miotem szczególnego zaintere
sowania. Wyjątek stanowili tu
taj jedynie chrześcijanie w obu
państwach niemieckich. Sama
Światowa Rada Kościołów, któ
ra po roku 1983 przeżywała du
że zmiany personalne (m.in.
zmienił się sekretarz generalny),
też z pewnym opóźnieniem za
jęła się tymi zagadnieniami. Na
dobrą sprawę dopiero od mniej
więcej dwóch lat przystąpiono
do przygotowania Światowego
Zgromadzenia Chrześcijan na
rzecz Sprawiedliwości, Pokoju
i Zachowania Stworzenia, któ
re — zgodnie z uchwałą podję
tą teraz w Hanowerze — od
będzie się w dniach 3—13 mar
ca 1990 r. w stolicy Korei Po
łudniowej — Seulu.. Przewiduje
się, że będzie w nim uczestni
czyło 500 osób. Co drugi ucze
stnik ma być człowiekiem
świeckim, 40% miejsc j ezerwu-

je się dla kobiet, 15% dla mło
dzieży, 30% dla przedstawicieli
grup pokojowych i ekologicz
nych. W Seulu przedstawiciele
Kościołów będą chcieli wypra
cować
wiążące
stanowisko
chrześcijańskie wobec proble
mów utrzymania pokoju, wpro
wadzenia bardziej sprawiedli
wych stosunków między boga
tą Północą a ubogim Południem
i wobec ochrony naturalnego
środowiska człowieka.
Światowe Zgromadzenie Chrze
ścijan ma być poprzedzone in
tensywną dyskusją nad wspom
nianymi żywotnymi problema
mi współczesnego świata, pro
wadzoną na wszystkich szczeb
lach życia kościelnego i mię
dzykościelnego. Szczególną uwagę przywiązuje się do dzia
łalności lokalnych grup. mię
dzywyznaniowych, które mają
być nośnikami tzw. procesu
koncyliarnego.
Dyskusja w Hanowerze wyka
zała, że całe to przedsięwzięcie
nie ma wielu entuzjastów. Nie
spodziewanie dużo delegatów
przyłączyło się do propozycji
konserwatywnego anglikańskie
go arcybiskupa Yorku Johna
Habgooda, który sugerował, aby
ze względów finansowych zre
zygnować ze Światowego Zgro
madzenia Chrześcijan, a jego
tematykę włączyć w obrady VII
Zgromadzenia Ogólnego ŚRK
w 1991 r. Z kolei bp Jeremiasz
z Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego zau
ważył, że tematyka Światowe
go Zgromadzenia Chrześcijan
wymaga teologicznego pogłębie
nia, a tego nie da się dokonać
w krótkim czasie, jaki pozostał
do spotkania w Seulu. Mimo
głosów krytycznych Komitet
Naczelny postanowił zwołać to
zgromadzenie w ustalonym ter
minie.
Czas szybko upływa, od VI
Zgromadzenia Ogólnego ŚRK
w Vancouver minęło już ponad
pięć lat. Za dwa i pół roku, w
dniach 7—20 lutego 1991 r., od
będzie się w stolicy Australii,
Canberze, kolejne, VII Zgroma
dzenie Ogólne. Termin tego
spotkania i miejsce obrad usta
lone już były wcześniej, w Ha
nowerze trzeba było uchwalić,
w ogólnych zarysach, tematykę.
Temat główny został wybrany
spośród ok. 20 propozycji i
brzmi następująco: „Przyjdź.

Duchu Święty, i odnów całe
stworzenie”. Hasło to jest ro
dzajem modlitwy wyrażającej
oczekiwanie i nadzieję. Warto
zwrócić uwagę, że po raz pier
wszy w temacie głównym Zgro
madzenia Ogólnego wspomnia
ny będzie Duch Święty, dotych
czasowe tematy miały bowiem
przeważnie charakter chrysto
logiczny.
Ustalono też cztery podtematy,
które posłużą za motto dla
czterech
grup
roboczych.
Brzmią one: 1. „Dawco Życia
— zachowaj swoje stworzenie”;
2. „Duchu Prawdy —( wyzwól
nas”; 3. „Duchu Jedności —
pojednaj swój lud”; 4. „Duchu
Święty — przemień i uświęć
nas”.
W VII Zgromadzeniu Ogólnym
weźmie udział ok. 2000 osób,
w tym 950 delegatów z 306 Ko
ściołów członkowskich. Najlicz
niejszą reprezentację, bo jedną
czwartą wszystkich delegatów,
będą miały Kościoły prawo
sławne. Delegatów z Kościołów
reformowanych będzie 18%, z
Kościołów luterańskich — 12%,
z Kościołów metodystycznych
11%, z Kościołów anglikań
skich — 10%. Kościół rzymskokatolicki, który nie jest człon
kiem ŚRK, przyśle 20 obserwa
torów.
Kontrowersyjna dyskusja wy
wiązała się wokół propozycji,
aby co drugi delegat był osobą
świecką, aby 40% ogółu dele
gatów stanowiły kobiety i 20%
młodzież. Tego rodzaju propo
zycje
stawiają
zawsze
w
trudnej sytuacji niewielkie Ko
ścioły, które mogą wysłać ty l
ko jednego delegata. Szczegól
nie ostro wystąpił przeciw tym
propozycjom wspomniany już
wcześniej metropolita Chrysostomos, twierdząc, że są one
sprzeczne z jego prawosław
nym rozumieniem Kościoła. Ostatecznie przyjęto zalecenie w
sprawie zapewnienia w Zgro
madzeniu Ogólnym „możliwie
najwszechstronniejszego udziału
ludu Bożego, zgodnie z trady
cjami i praktyką każdego Ko
ścioła członkowskiego”.
Komitet Naczelny ustosunko
wuje się z reguły podczas swo
ich posiedzeń do aktualnych
problemów
międzynarodo
wych. Wśród stanowisk i de
klaracji uchwalonych w Hano
werze na czoło wysuwa się do
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kument dotyczący 40 rocznicy
uchwalenia Powszechnej Dekla
racji Praw Człowieka. Z zado
woleniem powitano też ,,nowy
etap w rozwoju stosunków mię
dzynarodowych, który charak
teryzuje się przede wszystkim
ogólnym spadkiem
napięcia
między Wschodem a Zachodem
oraz szansą na rozwiązanie kon
fliktów w niektórych regionach
świata”.
W związku z nadchodzącymi
informacjami, że rząd rumuński
zamierza w ramach planu tzw.
systematyzacji
terytorialnej
wyburzyć tysiące wsi i znisz
czyć zabytki kultury na obsza
rach
zamieszkałych
przez
mniejszości narodowe i wyzna
niowe, głównie Węgrów — ka
tolików i reformowanych, wie
lu delegatów oczekiwało, że Ko
mitet Naczelny zajmie stanowi
sko w tej sprawie. Uchwalenie
odpowiedniej rezolucji uniemo
żliwił prawosławny metropoli
ta Transylwanii Antoni. Oświadczył on, że Komitet Na
czelny nie może dyskutować
nad tym tematem, gdyż nie po
siada szczegółowych informacji.
Jeśli dyskusja w tej sprawie

nie zostanie przerwana, to on
będzie musiał opuścić posiedze
nie. W związku z takim posta
wieniem sprawy przyjęto wnio
sek o przerwanie dyskusji i
postanowiono zobowiązać sekre
tarza generalnego do dalszego
śledzenia sytuacji. Sprawozda
nie o aktualnej sytuacji w Ru
munii ma być przedstawione
podczas najbliższego posiedze
nia w Moskwie w 1989 r.
Inne rezolucje dotyczyły sytua
cji na Bliskim Wschodzie, w
Republice Południowej Afryki
i Namibii oraz problemu ucho
dźców.
Podjęto kilka ważnych decyzji
personalnych. Sekretarzowi ge
neralnemu ks. Emilio Castro,
którego 5-letni kontrakt wyga
sa z końcem 1989 r., orzedłużono umowę o trzy lata. tj. Ho
osiągnięcia wieku emerytalnego.
Zatwierdzono też trzy nomina
cje na stanowiska dyrektorów
podzespołów
programowych.
Dyrektorem Komisji ds. Misji
Światowej i Ewangelizacji zo
stał 50-letni Christopher Duraisingh z Kościoła Indii Po
łudniowych. 43-letni duchowny
reformowany z USA, Wesley

Granberg-Michaelson, obejmie
wkrótce stanowisko dyrektora
Podzespołu ds. Kościoła i Spo
łeczeństwa. Natomiast na dy
rektora Chrześcijańskiej Komi
sji Zdrowia powołany został 42-letni lekarz i duchowny Ko
ścioła Anglikańskiego
Kenii,
Dan Kaseja.
Po kilku latach względnej rów
nowagi finansowej zaczynają
się znowu pojawiać oznaki
kryzysu. Tegoroczny deficyt
ŚRK wynosi 2 miliony franków
szwajcarskich, podczas gdy cały
jej budżet sięga 40 milionów.
Krytyczna sytuacja wystąpi w
1990 r., gdy doj*dzie do zuży
cia rezerw. Wygląda na to, że
po VII Zgromadzeniu Ogólnym
trzeba będzie zmniejszyć liczbę
zwoływanych konferencji mię
dzynarodowych oraz zreduko
wać programy i personel w Ge
newie.
Z Polski w obradach hanower
skich wzięli udział: bp Jere
miasz jako członek Komitetu.
Naczelnego, wiceprezes ChSS
Wiktor M. Leyk jako gość oraz
piszący te słowa jako akredyto
wany dziennikarz.

KS. ROMAN MAZIERSKI

Jedność Biblii
ODCINEK DZIESIĄTY

CZĘSC IV
NA CZYM POLEGA ZWIĄZEK $TAREGO I NOWEGO
TESTAMENTU?
ROZDZIAŁ II
NIEROZERWALNOŚĆ ZWIĄZKU
STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
We „Wstępie” do niniejszego studium (patrz „Jednota”
nr 11/1987) postawiliśmy pytanie, czy istnieje związek
między Starym i Nowym Testamentem? Nasze rozwa
żania doprowadziły nas do odpow‘edzi twierdzącej.
Tak, istnieje, i to związek nierozerwalny. Starożytni
chrześcijanie przedstawili ten związek na symbolicz
nym rysunku w postaci dwu kół złączonych z sobą
tak, jak złączone są ogniwa łańcucha. Biblia stanowi
jedność, a jej dwa ogniwa to Stary i Nowy Testament.
Choć są przeciwnicy takiego poglądu, jest on jasny
i umotywowany. Któż bowiem mówi do nas zarówno
w Starym, jak i Nowym Testamencie? Oto widzimy
Mojżesza, który przemawia na górze Synaj. Ale kim
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naprawdę jest Ten, który zwraca się do ludu? Czy
to Mojżesz, Izraelita z pokolenia Lewiego? Nie, to nie
on, lecz Bóg, który przezeń mówi: Jam jest Pan, Bóg
twój, i nie wolno nadużywać ci mojego świętego imie
nia; pomeważ jestem twoim Bogiem, nie wolno ci też
zabijać i cudzołożyć, nie wolno kraść i kłamać. To
Bóg ustanawia przez usta człowieka pierwsze reguły
postępowania ludzi. To Bóg mówi przez Mojżesza,
którego nazywa mężem swoim. Potem przychodzą inni
mężowie Boży i o każdego można by spytać: Któż jest
ten, który tu stoi? Czy to Eliasz, Tiszbita? Uzy to
Ąmos z Tekoa? Czy to Izajasz z Jeruzalem? Czy to
Jermiasz z Anatot? Tak, to oni. Gdy patrzymy na nich
z zewnątrz, są tymi właśnie ludźmi. Ale przede
wszystkim są ludźmi, którym Bóg wkłada w usta swo
je słowa. Są więc głosem Boga. I wreszcie przychodzi
ostatni, przez którego Bóg mówi; i znowu pytamy:
Kto to jest? Czy to Jan, syn Zachariasza i Elżbiety?
Tak, to on. Widzimy jego życie od chwili, kiedy nau
cza nad Jordanem, aż do momentu, gdy jego głowa
spada pod mieczem króla. A co on sam mówi o sobie,
gdy kapłani pytają go, kim jest? Jego odpowiedź
brzmi: „Ja jestem głosem...” (Jn 1:19—23).

Ten sam Bóg przemawia ido nas przez usta wybranych
mężów Starego Testamentu i przez usta apostołów
oraz ewangelistów Nowego. Jego Słowo jednaką ma
wartość bez względu na to, kiedy zostało objawione,
przez kogo i w jakiej księdze zapisane. Kiedy Słowo
Boże w Biblii zaczyna do nas przemawiać, wydaje się
na pozór nakazujące, narzucone; czujemy się wobec
niego jak uczeń przed tablicą. Ale naprawdę Słowo
Pańskie jest miłosiernym słowem ojcowskim, ponieważ
kryje się w nim jedno imię: Jezus Chrystus. Co wię
cej, „Duch Chrystusowy” działał już w prorokach starotestamentowych i „przepowiadał cierpienia, mające
przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie” (I P-tr. 1:11). Zwraca na to uwagę apostoł
Paweł: „...ojcowie nasi (...) wszyscy ten sam pokarm
duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili;
pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła,
a skałą tą był Chrystus” (I Kor. 10:1—4). Duch Chry
stusowy w Starym Testamencie odsłania Chrystusowe
Wcielenie w Nowym Przymierzu, które wyraźnie po
świadcza niebiańską preegzystencję Chrystusa.
Dlatego też Chrystus Pan często powołuje się na pisma
Starego Testamentu. „Badacie Pisma, bo sądzicie, że
macie w nich żywot wieczny; a one składają świa
dectwo o mnie” (Jn 5:39; Mat. 22:29; Jn 10:34—36;
Dz. 17:11). Podczas swego przemienienia na górze ob
jawia się apostołom wraz z pierwszym prorokiem,
Eliaszem, i prawodawcą Starego Testamentu, Mojże
szem; rozmawiają oni z Nim o Jego śmierci, która
miała nastąpić w Jerozolimie (Łuk: 9:30—33; por. Mat.
17:3—4; Mk 9:4—5). A kiedy po swym zmartwych
wstaniu towarzyszył strapionym uczniom idącym do
Emaus, „począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich
proroków wykładał im, co o Nim było napisane we
wszystkich Pismach” (Łuk. 24:27.32.45). Całe posłan
nictwo i nauczanie Chrystusa, a także apostołów, opiera się na Starym Testamencie, nim się legitymuje
i z niego wyrasta. Stąd — zarówno w Ewangeliach,
Listach, Dziejach Apostolskich, jak i Apokalipsie —
ciągłe odwoływanie się do Starego Testamentu, nawią
zywanie do jego myśli, cytowanie jego słów. Najważ
niejsze zagadnienia religijne rozważane są w ścisłym
związku ze Starym Testamentem, wyprowadzane są
z jego pojęć i popierane licznymi, zaczerpniętymi zeń
przykładami. Na przykład Ewangelia Mateusza, Listy
do Rzymian, do Galacjan i do Hebrajczyków byłyby
zupełnie niezrozumiałe i bezwartościowe bez znajo
mości podłoża Starego Testamentu, na którym i z
którego wyrosły. W prazborach chrześcijańskich, i to
zarówno Pawiowych, jak i Piotrowych, w Jerozolimie,
Tesalonikach, Koryncie i innych, jedyną księgą świętą
używaną do nabożeństw był Stary Testament, do któ
rego dopiero później doldane zastały pisma apostolskie,
cenione na równi ze starymi jako zawierające Słowo
Boże. Marcin Luter nazwał Biblię najwyższą i naj
szlachetniejszą świętością oraz najobfitszą, nigdy nie
zgłębioną i nie wyczerpaną kopalnią, w której zawarta
jest Boska mądrość i ukryty skarb, którym jest Chrys
tus. Goethe zaś tak mówił o Biblii: „Jest mi ona dro
ga i uważam ją za wartościową, ponieważ to właśnie
jej zawdzięczam moje etyczne wykształcenie. Zdarze
nia, nauki, symbole, podobieństwa — wszystko to
wpoiło się we mnie głęboko i przyniosło swój owoc
(„und war auf die eine oder andere Weise wirksam
gewesen”) w taki lub inny sposób. Dlatego nie podo

bały mi się niesprawiedliwe, szydercze i przewrotne
na nią ataki”*.
Między Starym a Nowym Testamentem jedna jest
tylko różnica — subtelnie ją uchwycił i wyraził a-postoł Piotr w słowach już cytowanych (I Ptr. 1:10—
12). Treścią Nowego Testamentu jest Jezus Chrystus,
Ten, który przyszedł w ciele i który ma przyjść po
wtórnie w chwale — Jezus Chrystus, Jezus Pan, Jezus
Zbawca, Pośrednik, Odkupiciel, Wykonawca; to jest
Nowe Przymierze. Stary Testament jest zaś zapowie
dzią Nowego, jego treść skierowana jest ku Chrystu
sowi i łasce, która ma z Nim przyjść i być darowana
światu oraz zborowi, wszystkim — tobie i mnie. Ina
czej mówiąc, Stary i Nowy Testament pozostają do
siebie w takim wzajemnym stosunku, jak korzeń i
owoc, nasienie i kłos, źródło i strumień, zorza poran
na i wschód słońca. Ten, kto chce „oswobodzić” No
wy Testament od Starego, dąży do takiej samej nie
dorzeczności, jak ten, kto chciałby zebrać owoc z drze
wa, które odciął od korzenia, lub jak ten, kto zniszczy
wszy ziarno chciałby plon zebrać, albo ten, kto zamu
rował źródło, a pozostawił tylko łożysko jego stru
mienia i rad by wmówić w siebie i innych, że mimo
to będzie w nim płynęła „żywa woda”.
W środku dwu splecionych ze sobą kół symbolizują
cych Stary i Nowy Testament starożytność chrześcijań
ska nakreśliła krzyż, zaznaczając przez to dobitnie
nierozerwalną łączność obu Testamentów oraz ich sto
sunek do Krzyża, symbolu Chrystusa i Jego Ofiary.
W tym symbolu tkwi jeszcze inna głęboka myśl i prze
stroga, z której snąć nie zdają sobie sprawy przeciw
nicy tej jedności. Otóż usiłować rozłączyć te dwa koła
to tyle, co dążyć do obalenia Krzyża i chrześcijań
stwa!
ROZDZIAŁ III
WNIOSKI PRAKTYCZNE
Stojąc niewzruszenie na stanowisku jedności Biblii
powinniśmy konsekwentnie przeciwdziałać wszelkim
próbom rozrywania tej jedności, i to przeciwdziałać
pozytywnie!
Przodującą rolę powinni, już z racji swojego powoła
nia, odgrywać w tym duchowni Kościołów chrześci
jańskich. Wszak ich głównym posłannictwem jest gło
sić Słowo Boże wśród wiernych i niewierzących. Oni
muszą więc pamiętać o tym, że zarówno Nowy, jak
i Stary Testament zawierają Słowo Boże. Nie wolno
zatem ograniczać się jedynie do tekstów czerpanych z
Ewangelii czy Listów Apostolskich, lecz co najmniej
w takiej samej mierze należy korzystać z tekstów starotestamentowych. Unikanie przez duchownych tych
tekstów wynika, być może, z nieodpowiedniego przy
gotowania w tym zakresie na studiach teologicznych.
Stąd płynie postulat postawienia studiów biblijnych
na wydziałach teologicznych na odpowiednio wysokim
poziomie. Władze kościelne i rady wydziałów teolo
gicznych powinny szczególnie troskliwie dbać o to, by
katedry Starego i Nowego Testamentu były obsadzane
przez ludzi nie tylko posiadających gruntowną wiedzę
przedmiotu, ale także obdarzonych zdolnością prze
lewania swej wiedzy na młodych adeptów teologii, a
* T łu m aczen ie autora w g H. Schuster, O. C elem en, R. P e 
ters: G la u b e u. L e b e n — red.
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przeide wszystkim przez ludzi głęboko wierzących.
Wszak to ich zaszczytnym zadaniem jest wydobywać
z Biblii i podawać studentom Prawdę Bożą, wprowa
dzać ich w natchnienie Pisma św., ukazywać im pię
kno jego szaty, głębię myśli i poezję słowa, i to za
równo w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Pro
fesor studium biblijnego musi sam być rozmiłowany w
Biblii, aby mógł tę miłość przelać w serca młodych
ludzi, których Duch Boży do pracy na niwie Pańskiej
wzywa!
Piękny to zwyczaj, że młodzież chrześcijańska w dniu
swej konfirmacji otrzymuje ozdobnie oprawną Biblię.
Ale jakże często nie wie, co z nią zrobić, bo nie jest
wprowadzona w jej czytanie, nie umie rozpoznać jej
wartości, nie rozumie treści. Zdarza się często, że roli
tej książki ogranicza się (do tego, że stanowi ona pa
miątkę i stoi na półce, może nawet na honorowym
miejscu, ale nigdy nie otwierana i nie poruszana,
chyba że przy ścieraniu kurzu. A przecież powinno
być inaczej! Całe religijne nauczanie i wychowanie
powinno być oparte na Biblii i już dziecko w szkółce
niedzielnej czy w szkole powszechnej powinno być
wprowadzone w Biblię. Nie znaczy to bynajmniej, by
dziecko w tym wieku miało już czytać całą Biblię.
Wszak są w niej miejsca i zagadnienia za trudne clla
dziecięcego umysłu, są i takie, które uważać nalćży
za przedwczesną i nieodpowiednią lekturę dla czło
wieka niedojrzałego. Ale jest w niej bardzo dużo
takich miejsc i opowiadań, które są mlekiem i mio
dem duchowym dla dziatwy (np. stworzenie świata i
ludzi, potop, historia Józefa, dzieje proroków Eliasza
i Jonasza, narodzenie Jezusa, Jego cuda, Męka i
Zmartwychwstanie). Są i inne, które zwłaszcza w trud
nym okresie dojrzewania mogą stanowić dla młodzie
ży źróldło najszlachetniejszych przeżyć, najczystszych
porywów i natchnień, być jej prawdziwą ostoją i ukojeniem! (...)

OFIARY

KONIEC

N A W Y D A W N IC T W O

Halina Martin — 20 500 zł, K.K. — 1400 zł,
Mania Wachowska — 15 000 zł, Melania Trli
czka (zamiast kwiatów na grób śp. Edwarda
Hellwiga) — 5000 zł, Elżbieta Biały — 1000 zł,
zamiast kwiatów na grób śp. Eugenii Swider
skiej — grono przyjaciół — 10 000 zł, Irena
Jeleń i Blanka Świderska — 1500 zł, s. Helen e
Burghardt — 1000 zł, Romuald Bajgert — 300
zł, Zofia Bart — 400 zł, Lech Goścdcki — 2000
zł, Bogdan Kolinek — 400 zł, Helena Fijałko
wska — 1000 zł, Mirosława Windyga — 400 zł,
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By Biblia mogła spełniać swe posłannictwo, musi tra
fiać do rąk ludzkich, musi docierać wszędzie, i to w
takiej postaci, by przemawiała do każdego człowieka
w języku przez niego używanym i zrozumiałym. Nie
ocenioną misję spełniają pod tym względem Towa
rzystwa Biblijne, które nieustannie wydają Pismo św.
we wszystkich językach świata. Pod adresem tych To
warzystw nasuwają się następujące postulaty: zgodnie
z zasadą nierozerwalnej jedności Biblii należałoby za
niechać odrębnego wydawania i rozpowszechniania
Nowego Testamentu, gdyż jest to niezgodne z ową
zasadą i może stanowić podłoże dla tendencji elimi
nowania Starego Testamentu. Poza tym praktyka osobnego wydawania Nowego Testamentu nie ma ża
dnego poważnego uzasadnienia. (...)
Również konieczne jest wydawanie przystępnych dla
ogółu komentarzy do Biblii oraz wprowadzeń w jej
czytanie. (...)
Na zakończenie przytoczę słowa R. Epprechta z przedsłowia do jego książeczki pt. „Wprowadzenie do czy
tania Biblii” : „W takich czasach Sądu nie ma nic
lepszego, co by nas uchroniło od strachu i zwątpienia,
jak nieustanne wsłuchiwanie się w Boga i Jego Sło
wo, nie ma większej obietnicy niż obietnice Starego
Testamentu, i potrzebniejszej zapowiedzi nowego świa
ta niż ta, która jest w Ewangelii o Jezusie Chrystusie.
Z upadku tego wszystkiego co ludzkie, wznosi się wi
zja Królestwa Bożego (...) Kiedy świat zmienia się
w piekło z powodu grzechów i gwałtów ludzkich,
wówczas staje się jasne, że nigdy nie osiągniemy celu
naszego przeznaczenia na drogach obranych przez nas
samych, lecz że tylko wówczas dojdziemy do Króle
stwa Bożego na ziemi i w niebie, gdy się damy prowa
dzić i kierować przez prawa tego Królestwa. Prawa
Królestwa Bożego, drogi Sprawiedliwości, Pokoju i
Łaski, są nam wskazane w Biblii. Dlatego szukajcie
w Piśmie, albowiem tam znajdziecie Żywot!”

Bogdan Hyla — 7000 zł, Urszula Gasińska —
400 zł, Włodzimierz Andrzejewski — 270 zł,
o. Celestyn Napiórkowski — 120 zł, Anna
S-tahl — 1400 zł.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękuje
my. Przypominamy, że ofiary na wydawnictwo
„Jednota” przekazywać można na konto:
PKO VIII OM Warszawa, Nr 1586-3854-136
bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod adre
sem: Administracja miesięcznika „Jednota”, al.
Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.

W A R SZA W S K IE FIRMY EW ANG ELICKIE
TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Pierwsza Warszawska Parowa
Fabryka Musztardy
„Arthur et C o /’

Artur Oppman, senior — kupiec i prze
mysłowiec

Zapraszam Państwa na spacer w czasie po ulicy Le
szno w Warszawie, noszącej miano od dawnej jurydyki, dziś biegnącej zupełnie inaczej niż niegdyś i
zmienionej nie do poznania.
Podobnie jak wiele warszawskich ulic w drugiej po
łowie ubiegłego stulecia, miała ona swoje ładniejsze
i brzyldsze fragmenty. Nie była arterią szeroką —
wybrukowana kocimi łbami, biegła od ul. Rymarskiej
w kierunku Okopowej, łącząc ówczesne centrum mia
sta z przemysłową Wolą. Z turkotem przejeżdżały po
niej ciężkie ładowne wozy, lekkie powoziki i dorożki
wiozące kupców, przemysłowców oraz wszelkiej maści
pośredników handlowych prowadzących w tych stro
nach rozliczne interesy. Przy ul. Leszno uplasowały
się bowiem przeróżne warsztaty, domy agenturowo-handlowe, wytwórnie obuwia i mebli, aż cztery fa
bryki powozów, kilka szkół różnych stopni, dwa koś
cioły (w tym reformowany), sklepy i sklepiki różnych
branż, a nawet konsulat szwedzki (pod numerem 27).
Jej mieszkańcy mogli więc — tak się przynajmniej
wydaje — w ogóle się stąd nie ruszać — wszystko
mieli na miejscu i nie musieli udawać się w inne pun
kty miasta. Nawet Pogotowie Ratunkowe, założone
przez Warszawskie Towarzystwo Doraźnej Pomocy Le
karskiej, też miało siedzibę nie gdzie indziej, jak na
Lesznie pod numerem 52.
Przy tej właśnie ulicy, w domu oznaczonym numerem
4, osiadł bohater naszego artykułu — Artur Oppman.
Na dźwięk tego imienia i nazwiska wielu spośród
Państwa wyrazi zdziwienie, jego właściciel jest bo
wiem znany, ale nie był przecież przemysłowcem. Mo
wa będzie jednak nie o poecie, lecz o jego ojcu, no
szącym to samo imię, synu Jana Adolfa, oficera wojsk
polskich z czasów powstania listopadowego, a następ
nie nauczyciela języka polskiego w szkołach war
szawskich, mieszkającego do końca swoich dni przy
ul. Królewskiej 17, w kamienicy stanowiącej własność
zboru ewangeli cko-augsburskiego.

Artur Emil Oppman urodził się w Warszawie w roku
1842 i po ukończeniu elementarnej szkoły zborowej
przygotowywał się do przyszłego zawodu w War
szawskiej Szkole Realnej (Handlowej). Choć zdradzał
wielkie zamiłowanie do sztuk pięknych, nie mógł się
im poświęcić z uwagi na trudne warunki materialne.
Dość późno, bo około czterdziestki, osiągnął pewien
dobrobyt i stabilizację. Stało się to możliwe dzięki
otwarciu w 1880 roku wytwórni musztardy. Zakład
ten powstał w domu należącym do Salomona Bern
steina, pod wymienionym już adresem, we frontowym
lokalu sklepowym, nad którym Oppman zajmował obszerne mieszkanie.
Arturowi dzielnie sekundowała o pięć lat od niego
młoldsza małżonka, Florentyna z Korwin-Sier osławskieh (ur. 1847). Fabrykowali więc oboje różne mu
sztardy z gorczycy krajowej i holenderskiej, między
innymi według następującej receptury: „Pół funta
gorczycy sparzyć kwaterką octu, wsypać dwie łyżki
miałkiego cukru, wlać łyżkę karmelu 1 zagotować cią
gle mieszając, następnie wlać na miskę i mieszać
aż do ostudzenia, dodawszy przy końcu dwie łyżki
dobrej.oliwy”.
Musztarda Oppmanów cieszyła się powodzeniem i
chętnie była nabywana przez licznych klientów,
wkrótce więc skromna wytwórnia przekształciła się w
fabrykę, w której zainstalowano maszynę parową o
mocy 25 kM, poruszającą mieszadła i młynki oraz
dającą oświetlenie. Tak powstała Pierwsza Warszaw
ską Parowa Fabryka Musztardy pod firmą „Arthur
et Co.”, zatrudniająca w 1885 r. sześciu robotników.
W podwórzu wzniesiono nowe pomieszczenia kryjące
składy, salę produkcyjną, urządzenia mechaniczne,
wspomniany agregat prądotwórczy i stajnie. Jak z
rogu obfitości popłynęły musztardy francuskie na occie, kaparowe z nasionami nasturcji, sardelowe ze
śledzikami, truflowe, korniszonowe, diisseldorfskie i
warszawskie, dziś w ogóle nie znane, o zupełnie nie-
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wyobrażalnych smakach. Fabryka zaczęła zdobywać
odznaczenia na międzynarodowych wystawach spo
żywczych. W sumie otrzymała trzy srebrne medale:
pierwszy na Wystawie Rolniczo-Przemysłowej w Pe
tersburgu w 1885 r., następne na Wystawach Higie
nicznych w Warszawie w 1894 i 1896 r., poza tym dwa
razy odznaczono ją medalami złotymi — na Wystawie
Spożywczo-Kucharskiej w 1902 r. i na Międzynarodo
wej Wystawie Spożywczej w 1906 r. w Paryżu.
W ślad za powodzeniem firmy szedł dobrobyt rodziny.
Artur Oppman dochował się dwóch synów: Artura
Franciszka Michała (ur. 1867) i Wiktora (ur. 1870 r.).
Obu chłopcom zapewnił oldpowiednie wykształcenie,
sam zaś działał nie tylko na niwie przemysłowej, ale
również dobroczynnej, jako członek Warszawskiego
Towarzystwa Dobroczynności i Rady Opiekuńczej
Szkoły Zgromadzenia Kupców m. Warszawy. Był człon
kiem Resursy Kupieckiej, pełniącej rolę ekskluzywne
go klubu zrzeszającego znaczniejszych kupców i prze
mysłowców, którym nie gardziły nawet sfery arystokratyczno-ziemiańskie. Dla nas Artur Emil Oppman
to przede wszystkim wyznawca luteramizmu, człowiek
nieskazitelnie prawy, uczynny, uprzejmy, dobry, chętny
do pomocy potrzebującym, odrzucający przez skrom
ność wszelkie godności. „Tygodnik Ilustrowany”* pi
sał o nim: (...) Był kupcem i przemysłowcem starej
daty, w szlachetnym znaczeniu tego wyrazu. Raz tylko
z pobudek obywatelskich przyjął godność wiceprze
wodniczącego stacji wyborczej w roku zeszłym (tj.
1906 — przyp. autora) w czasie wyborów do Dumy.
Wszystkie oszczędności wydawał na zakup obrazów
malarzy polskich, miniatur i starożytności i — jak
twierdzą mu współcześni — robił to z wielkim znaw
stwem. Stał się w końcu właścicielem pokaźnej, liczą
cej się w Warszawie, kolekcji dzieł sztuki. Cechował
go przy tym wielki patriotyzm i wszystko, co polskie,
było mu bliskie. Zalążki ogromnego przywiązania do
kraju swego zamieszkania wyniósł z rodzinnego do
mu, który w przeszłości wcale nie był polski i wywo
dził się gdzieś z dalekiej Turyngii, jak o tym napisze
kiedyś jego syn, również Artur, w wierszu pod zna
miennym tytułem Za kroplę mojej niemieckiej krwi...
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Wyroby swej fabryki reklamował Oppman w „Kurie
rze Warszawskim”, „Tygodniku Ilustrowanym” i ty
godniku „Świat”, zachęcając do kupna musztard, oli
wy nicejskiej, octu winnego i kuchennego, papryki
węgierskiej, kaparów i oliwek. Sprzedawał je we
własnym sklepie przy fabryce w pojemnej kamienicy
wspomnianego już Bernsteina, przy ul. Leszno 4, obok
którego mieściły się jeszcze dwa sklepy: papierniczy
F. Manachesa i mydlarski H. Marynowicza oraz za
kład fotograficzny J. Piszczatowskiego. W rozległych
oficynach w podwórzu poza fabryką Oppmana mieści
ły się: fabryka mydła H. Marendowskiego i kapeluszy
B. Tardera, zakład galwaniczny J. Glinki, dom agenturowo-komisowy F. Halkadera i wytwórnia krawatów
P. Rabinowicza. Żyli pośród siebie w harmonii chrześ
cijanie i Żydzi. W sąsiadujących z fabryką Oppmana
kamienicach znajdowały pomieszczenie też nie byle
jakie firmy i instytucje. W domu przy ul. Leszno 2,
należącym do Aleksandra Helczyńskiego, mieściła się
mleczarnia pod nazwą „Wiejskie Mleko”, prowadzona
przez L. Broniewskiego, a pani Harwat posiadała tu
pracownię sukien. Pod tym również adresem miały
siedzibę Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i To
warzystwo Ratowania Tonących. Z drugiej zaś strony,
w kamienicy ul. Leszno 6, stanowiącej własność kupca
Adolfa Neufelda, było kilka sklepów: z wyrobami
tabacznymi, kuchniami naftowymi, rowerami i maszy
nami ido szycia. Mimo woli nasuwa się fragment wier
sza Artura Oppmana (Or-Ota) zatytułowanego Wspo
mnienie:
W starych domostwach chodzić zadumany,
Słyszeć, jak echem grają korytarze,
Widzieć w półcieniu, jak z malowanej ściany
Patrzą ciekawie dawno zmarłych twarze,
Ze światem mogił żyć w przyjaźni ścisłej
I wiązać łańcuch złotych dni — rozprysłyl
W końcu 1906 r. Artur Oppman (senior) rozbudował po
nownie swoją fabrykę, nadbudowawszy od strony pod
wórza oficynę, i zmienił jej nazwę na „Arthur et Co.
— Fabryka Musztardy i Skład Herbaty”, założył też

Fragment Kolonii Oficerskiej na Żoliborzu, gdzie za
mieszkał Or-Ot (środkowy dom w głębi)

telefon. Skład jego zaczął nabierać cech sklepu ko
lonialnego.
Obaj synowie ukończyli II Gimnazujm w Warszawie,
a następnie Szkołę Handlową im. Leopolda Kronen•benga. Starszy nie zapowiadał się ani na kupca, ani
na przemysłowca, od najmłodszych lat przejawiał zdol
ności literackie. Mając szesnaście lat, Artur, bo o
nim mowa, drukował swe pierwsze utwory w „Świ
cie”, wydawanym przez poetkę Marię Konopnicką.
Dwa lata później był już współpracownikiem „Kurie
ra Porannego”, „Kuriera Warszawskiego”, „Kłosów”
oraz „Tygodnika Ilustrowanego”. Publikowane utwory
podpisywał skrótem Ar-Op, który jednak na skutek
błędu zecerskiego został zniekształcony i przybrał po
stać Or-Ot, co się poecie nawet spodobało i tak został
Or-Otem.
W latach 1891-1893 Artur Oppman przebywał w Kra
kowie, gdzie jako wolontariusz uczęszczał na wykłady
z zakresu polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1892 r. poślubił Władysławę z Hrynkiewiczów. Po
powrocie (do Warszawy zamieszkał przy ul. św. Bar
bary 1 i podjął pracę w redakcji „Wędrowca”, którego
naczelnym redaktorem był w latach 1901—1905. Ko
lejnym etapem życia stało się redagowanie „Tygodni
ka Ilustrowanego”, wydawanego przez spółkę wyda
wniczą „Gebethner i Wolff”. Tak jak buńczucznie
paradował kiedyś przez Leszno, ciągnąc ku przeraże
niu stójkowych jakiś moździerzyk na sznurku, równie
buńczucznie rzucał w oczy cenzurze rosyjskiej swoje
wiersze, poematy i pieśni•**. Spod jego pióra wyszedł
następujący wierszyk:
Pisz mądrze, zacnie w każdym względzie,
A czytać tego nikt nie będzie,
Pisz zaś nonsensy i androny,
A będziesz sławny i wielbiony.
W czasie, gdy Artur Oppman zdobywał szlify redaktor
skie na trudnej i pełnej konkurentów niwie dzienni
karskiej, młodszy brat, Wiktor, wprawiał się u boku
ojca w prowadzenie fabryki, zgłębiając tajniki pro
dukcji musztardy. Z początkiem roku 1907 założyciel
firmy zaczął chorować, a dnia 15 kwietnia zmarł prze-

żywszy sześćdziesiąt sześć lat. Na miejsce wiecznego
spoczynku na warszawskim cmentarzu ewangelicko-augsburskim odprowadził go ks. superintendent ge
neralny Juliusz Bursche. „Tygodnik Ilustrowany” w
numerze 17/1907 w obszernym nekrologu napisał m.in.:
Znowu ubył nam człowiek zasługi i charakteru, jeden
z najbardziej znanych przemysłowców miasta Warszawy, człowiek powszechnie kochany i szanowany,
ojciec naszego kolegi redakcyjnego i znakomitego poety
Or-Ota.
Po dokonaniu podziału spadku między braćmi młod
szy, Wiktor, odziedziczył fabrykę, spłaciwszy w poło
wie Artura, który za uzyskaną kwotę kupił uroczą
trzypiętrową kamieniczkę, zwaną Staszicowską, na
Starym Mieście — Kanonia 8, do której też niebawem
się przeprowadził wraz z idość liczną rodziną, miał bo
wiem czworo dzieci: Wacława (ur. 1893 r.), Kazimierza
(ur. 1895 r.), Janinę (ur. 1899 r.) i Władysława (1902—
1907).
Nieżonaty brat pozostał z matką w mieszkaniu nad
firmowym sklepem, przy ul. Leszno 4, i zajął się pro
wadzeniem fabryki musztardy. Życie upływało mu na
zapewnianiu dobrobytu sobie i matce, na borykaniu
się z codziennymi kłopotami, na zdobywaniu surowca,
dbaniu o sprawność urządzeń, o pracowników i o na
leżyty stan budynków.
Odmiennie wyglądał żywot Artura, obciążonego rodzi
ną, bujającego w przysłowiowych obłokach. Podczas
• Z nek rologu Artura E. Oppm ana w „T ygodniku Ilu stro
w a n y m ’’ nr 17 z 1907 r.
** Inform acja z artyk ułu pt. W s p o m n ien ie o Or-Ocie nap isa
nego przez A n ton iego B ogu sław sk iego („T ygodnik Ilu stro
w a n y ” nr 51 z 1936).
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gdy dziećmi zajmowała się żona, on biegał do re
dakcji, do licznych przyjaciół poetów i pisarzy, snuł
się po malowniczych zakątkach ówczesnej Warsza
wy. Pozostawał w przyjaźni z Deotymą (Jadwigą
Łuszczewską), Bolesławem Prusem, Władysławem
Reymontem, Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem i Bo
lesławem Leśmianem. Kłopoty dnia codziennego były
mu zaś obce.
Niespodziewanie dnia 8 kwietnia 1915 r. umarła stara
pani Oppmanowa, a „Tygodnik Ilustrowany” (nr 16
z 17 IV) tak ją pożegnał: Śmierć nieubłagana robi
szczerby wśród starszego pokolenia Warszawy, kosząc
ludzi starych zasług i rdzennie polskich starych cnót.
Dnia 8 bm. zmarła ś.p. Florentyna z Sierosławskich
Oppmanowa, małżonka nie żyjącego już śp. Artura
Oppmana, fabrykanta i przemysłowca, a matka nasze
go kolegi redakcyjnego, zastępcy redaktora „Tygodnika
Ilustrowanego”, a nade wszystko serdecznego pieśnia
rza Starej Warszawy i epopei napoleońskiej, Or-Ota.
Zmarła była najzacniejszą panią, najlepszą żoną, naj
czulszą matką i babką, oddaną rodzinie do ostatniego
tchnienia, myślącą o dzieciach i wnukach. Dobroczynna
i współczująca każdej niedoli, bez rozgłosu dopomaga
ła ludziom, o czym dobrze wiedzą ci, którzy się do
niej tak często udawali. Jako katoliczkę pochowano ją
na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Fabryka musztardy pod firmą „Arthur et Co.” prze
trwała trudny czas pierwszej wojny światowej i do
trwała do lat dwudziestych. .Zmogli ją potentaci tej
branży z fabryką A. Schweitzera (również ewangeli
ka) na czele. Nie interesujący się jej prowadzeniem
Artur Oppman (Or-Ot), autor m.m. Kroniki mieszczań
skiej i ogromnej liczby wierszy o Warszawie, dnia
3 łipca 1920 r. zaciągnął się do polskiej armii, by wal
czyć w obronie zagrożonej niepodległości Ojczyzny.
Otrzymawszy stopień tytularnego porucznika został
referentem oświatowym. Po przebytej kampanii w
wojinie polsko-bolszewickiej został skierowany do re
dakcji „Żołnierza Polskiego”, któremu pozostał wiemy

P R Z E G L Ą D

do ostatnich chwil swego życia. W uznaniu zasług dla
podnoszenia ducha narodowego Artura Oppmana uhonorowano stopniem podpułkownika, a władze woj
skowe zaofiarowały mu mieszkanie na Żoliborzu, na
Kolonii Oficerskiej. Rozkochany w mundurze i wojsku
skorzystał z tej oferty skwapliwie. Marzył, by w
swoim domu na Kanonii 8, gdzie dotychczas mieszkał,
stworzyć Muzeum Dziejów Miasta. Niestety, marze
nia rzadko się spełniają, idea muzeum nie mogła być
spełniona, bowiem zmarł nagle dnia 4 listopada 1931 r.
Po uroczystym nabożeństwie w Kościele Garnizono
wym na ul. Długiej, trumnę z jego zwłokami złożo
no przy akompaniamencie kompanii honorowej WP na
Cmentarzu Powązkowskim w Alei Zasłużonych. Od
znaczony wieloma medalami wojskowymi i cywilnymi
pozostawił po sobie pokaźną spuściznę literacką. Część
ul. Kozietulskiego, na przestrzeni od Al. Wojska Pol
skiego do ul. Lisa-Kuli, przemiąnowano na ul. Or-Ota,
a na domu, w którym mieszkał, ufundowano pamiąt
kową tablicę.
Po śmierci Artura brat jego, Wiktor, zlikwidował oj
cowską firmę i przeniósł się do domu brata na Żo
liborzu, gdzie pozostała bratowa-wdowa z dziećmi.
21 maja 1933 r. „Kurier Warszawski” (nr 139) doniósł
o tym, że dnia 19 maja po ciężkich cierpieniach, w
wieku sześćdziesięciu czterech lat, zmarł Wiktor Op
pman, eksportacja zwłok z domu na Żoliborzu Ofi
cerskim do Kaplicy Halpertów. Pogrzeb odbył się na
cmentarzu ewangelicko-augsburskim w ^Warszawie
przy ul. Młynarskiej.
Może u kogoś z Państwa zachowały się jakieś ślady
tej firmy, mnie udało się zebrać zaledwie strzępy in
formacji, które złożyły się na ten artykuł. Niechaj
więc te dzieje zakończy strofka wiersza Or-Ota:
Jak rzeka bieży szybkim z gór potokiem,
nim w głębinach morskich swe zagubi tonie,
tak czas na skrzydłach niesie rok za rokiem
składając przeszłość na wieczności łonie.

E K U M E N I C Z N Y

Z ZAGRANICY

♦ Na przełomie lipca i sierpnia br.
w Canterbury obradowało XII
Zgromadzenie Biskupów Anglikań
skich z całego świata. Uczestniczy
ło w nim 525 biskupów ze 161 kra
jów, reprezentujących 27 niezależ
nych prowincji Wspólnoty Kościo
łów Anglikańskich z 70 milionami
wiernych. Zgromadzenia takie od
bywają się co 10 lat. Są one forum
dyskusyjnym i ich uchwały nie ma
ją wiążącgo charakteru dla nieza
leżnych prowincji
anglikańskich.
Jednym z podstawowych zagadnień
omawianych w tym roku było dopu
szczenie kobiet do urzędu duchow
nego. Honorowy prymas Wspólnoty
Kościołów Anglikańskich, arcybi
skup Canterbury Robert Ruńcie
stwierdził, że kwestia ta stanowi
poważne zagrożenie dla jedności
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wspólnoty. Niektóre prowincje —
USA, Kanada, Hongkong, Brazylia
— ordynują już kobiety na duchow
nych, a Kościół w USA wybierze
Wkrótce pierwszą kobietę na stano
wisko biskupa, inne zaś sprzeciwia
ją się ordynacji kobiet. W charak
terze obserwatorów w obradach uczestniczyli przedstawiciele wszyst
kich większych wspólnot chrześci
jańskich. Biskupi anglikańscy po
święcili wiele uwagi zagadnieniom
ekumenicznym i społecznym.
#W Hollaborunn k. Wiednia pod
koniec lipca br. odbyła się między
narodowa konferencja metodystów,
która zgromadziła 500 uczestników
z Europy, USA i Afryki. Jej hasło
brzmiało: „Wola Boża — nasze uświęcenie”, a celem było przeżycie

wspólnoty chrześcijańskiej i podzie
lenie się osobistym doświadczeniem
religijnym. Okazją do zorganizowa
nia tego spotkania była 250 roczni
ca nawrócenia Jana Wesleya, ojca
duchowego metodyzmu. Program
obrad obejmował referaty, studia bi
blijne, wspólny śpiew i modlitwę.
Podczas konferencji wystąpiła m.in.
metodystyczna grupa muzyczna z
Polski.
# Na wyspie Antigua (Karaiby) obradował w pierwszej połowie lipca
br. Światowy Synod Jednoty Bra
terskiej, tzw. herrnhutów. Jednota
Braterska składa .się z 18 samodziel
nych prowincji, które zrzeszają ogółem pół miliona wiernych. Naj
więcej herrnhutów żyje dzisiaj na
Wyspach Karaibskich (Antigua, Ja
majka, Trynidad). Początek Jedno
ty Braterskiej sięga 1457 r., kiedy
to z ruchu reformatorskiego Jana
Husa powstała społeczność braci
czeskich. Pewne grupy tej społecz

ności, tzw. bracia morawscy, ucho
dząc przed prześladowaniami, osied
liły się na początku XVIII w. w
Górnych Łużycach. Znajdujący się
pod wpływem pietyzmu Mikołaj von
Zinzendorf
(1700—1760) utworzył
tam wspólnie z nimi na terenie swo
jej posiadłości miejscowość Herr
nhut (Straż Pana). Miejscowość ta,
znajdująca się obecnie na terenie
NRD, stanowi do dzisiaj ośrodek
duchowy Jednoty Braterskiej. Pod
czas obrad omawiano zagadnienia
ordynacji, konfirmacji, kształcenia,
misji i porządku kościelnego. Waż
nym tematem było też zaangażowa
nie na rzecz sprawiedliwości, poko
ju i zachowania stworzenia w ra
mach tzw. procesu soborowego. Ustalono, że następny synod (synody
takie odbywają się co kilka lat) od
będzie się w 1992 r. w Czechosło
wacji, a jego gospodarzem będzie
Ewangelicki Kościół Braci Czeskich.
Synod zbiegnie się z 400-setną rocz
nicą urodzin Jana Amosa Komeń
skiego, jednego z najwybitniejszych
biskupów i pedagogów tej wspólno
ty religijnej.
# Synod Kościoła Chrześcijańsko-Reformowanego na Słowacji wybrał
niedawno nowego* biskupa. Został
nim duchowny z Bratysławy ks.
Eugen Miko (poprzedni, ks. Zigmund
Horvath, zmarł 10 marca br.). Wy
bór ten jest ważny z kilku wzglę
dów. Zrodziła, się nadzieja, że no
wemu biskupowi uda się powstrzy
mać dokonujący się od szeregu lat
rozpad organizacyjny Kościoła; je
go poprzednik nie był w stanie wy
konać tego zadania, gdyż praktycz
nie przez cały okres swego urzędo
wania chorował. Kościół dotkliwie
odczuwa brak kadr młodych du
chownych. Ponad połowa urzędują
cych księży przekroczyła 50 rok
życia, jedna trzecia parafii nie ma
własnego duchownego.
Według oficjalnych danych w Cze
chosłowacji żyje 100 000 reformowa
nych Węgrów, których zbory znaj
dują się głównie w południowej
części kraju. We 'wschodniej Słowa
cji zaś, w pobliżiu granicy ze Związ
kiem Radzieckim, znajdują się tak
że słowackie parafie reformowane.
Słowacy stanowią ok. 20% wszy
stkich członków tego Kościoła.
# W RFN spotkali się po raz pier
wszy na oficjalnych rozmowach
przedstawiciele Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego w Niemczech
Północno-Zachodnich i Kościoła Ewangel icko -Staro reformowanego w

Dolnej Saksonii. Rozłam nastąpił w
1838 r. i właśnie teraz wspólnota
reformowana przyznała się do winy.
W deklaracji, która odczytana zo
stała we wszystkich parafiach re
formowanych, mówi się, że refor
mowani, wspominając 150-lecie ist
nienia Kościoła staroreformowanego,
„nie mogą pominąć przy tej okazji
własnej winy”. Parafie staroreformowane powstały jako protest prze
ciw tendencjom liberalistycznym w
ówczesnym Kościele reformowanym.
Po
wieloletnim
prześladowaniu,
wskutek którego wielu staroreformowanych emigrowało do Ameryki,
uzyskali oni swobodę kultu dopiero
w 1884 r. Pełne równouprawnienie
obywatelskie otrzymali po I wojnie
światowej. Księgami wyznaniowymi
staroreformowanych są: Katechizm
Heidelberski, Confessio Belgica i
Sformułowania Doktrynalne z Dordrechtu. Ustrój kościelny nawiązuje
do ustroju przyjętego w latach 1618
—1619 w Dordrechcie. Kościół Ewangelicko-Staroreformowany
w
Dolnej Saksonii posiada 13 parafii
z 7000 wiernych. Od 1923 r. utrzy
muje kontakty z Kościołami refor
mowanymi (Gereformeerden Kerken) w Holandii i wysyła delegatów
na ich Synody. Kościół Ewangelic
ko-Reformowany w Niemczech Pół
nocno-Zachodnich ma 128 parafii ze
194 000 członków, którzy żyją głów
nie w Dolnej Saksonii, ale również
w Bremie, Szlezwiku, Holsztynie i
Wirtembergii.
# Podczas swojej niedawnej wizy
ty *w Austrii papież Jan Paweł II
wziął udział w nabożeństwie ekume
nicznym, które odbyło się w Salz
burgu, w tamtejszym kościele ewan
gelickim. Witający papieża biskup
ewangelicki Dieter Knall wypowie
dział się za wzajemnym dopuszcze
niem katolików i ewangelików do
Stołu Pańskiego. „Kościół ewange
licki nie czuje się uprawniony do
wyłączania ochrzczonych z udziału
w Sakramencie Ołtarza”. Kościół
kierując się przede wszystkim mi
łością chrześcijańską czuje współod
powiedzialność duszpasterską za sta
le rosnącą liczbę małżeństw miesza
nych wyznaniowo — podkreślił bp
Knall w obecności przedstawicieli
13 Kościołów i wyznań chrześcijań
skich. Jednocześnie wyraził radość
z powodu wspólnego nabożeństwa —
fakt, że takie nabożeństwo w ogóle
się odbywa, jest widocznym zna
kiem działania Ducha Świętego.
Jan Paweł II istwierdził w odpowie
dzi, że podział chrześcijan podczas

Eucharystii sprawia mu wielki ból.
Zaapelował też do Kościołów ewan
gelickich,o okazanie zrozumienia dlla
urzędu kapłańskiego i biskupiego w
ICościele katolickim. Każdy krok w
tym kierunku „będzie też krokiem
do pełnej wspólnoty eucharystycz
nej”. Warto odnotować, że Jan Pa
weł II po raz pierwszy przystał na
propozycję uczestnictwa w nabożeń
stwie ekumenicznym w świątyni ewangelickiej. Austriacki biskup sta
rokatolicki Nikolaus Hummel wyra
ził opinię, że był to ze strony pa
pieża godny uwagi gest.
# Synod Generalny Kościoła An
glikańskiego Anglii wypowiedział
się za dopuszczeniem kobiet do urzędu duchownego. Pierwsze ordy
nacje kobiet nie nastąpią jednak
wcześniej niż w 1992 r. Najpierw
trzeba będzie dokonać odpowiednich
zmian w prawie kościelnym, które
wymagać będą akceptacji Synodu
Generalnego, parlamentu i królowej.
Obecnie przyjęte propozycje przewi
dują wysokie odszkodowania dla
tych duchownych, którzy ze wzglę
du, na swe sumienie odejdą z pracy
w Kościele po dopuiszczeniu kobiet
do urzędu duchownego. Przewiduje
się także prawo do niezatrudnienia
kobiety-duchownego, jeśli przeciw
ko temu wypowie się większość da
nej parafii lub synodu diecezjalne
go. Arcybiskup Canterbury Robert
Ruńcie głosował przeciw obecnym
uchwałom. Uważa on, że niebezpie
czeństwo rozłamu kościelnego jest
zbyt wielkie, aby mógł ze spokoj
nym sumieniem głosować za zmia
nami w prawie kościelnym. Abp
Ruńcie popiera ordynację kobiet, uważa jednak, że wprowadzenie jej
w Kościele Anglikańskim Anglii
jest jeszcze przedwczesne.
# Kościół Episkopalny (anglikań
ski) w USA, liczący 2,8 min wier
nych, doczeka się w najbliższym
czasie pierwszych kobiet na stano
wiskach biskupich. Obradująca nie
dawno konferencja biskupów tego
Kościoła wypowiedziała się za taką
możliwością 135 głosami przeciw 18.
Pierwsze ordynacje kobiet na du
chownych odbyły się w tym Ko
ściele przed 12 laty. Obecna uchwa
ła konferencji biskupów stanowi, że
parafie, które nie będą życzyć sobie
posługi pasterskiej ze strony kobiety-biskupa, będą mogły korzystać z
usług mężczyzny-biskupa z innej
diecezji. Przepis ten będzie obowią
zywał przez sześć lat. Przez wpro
wadzenie go chce się uniknąć od
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łączenia niezadowolonych parafii od
Kościoła.

stanowisko sekretarza do spraw
studiów Konferencji Kościołów Eu
ropejskich. Będzie on następcą pra
# Synod Generalny Kościoła An-. wosławnego teologa rumuńskiego
glikańskiego Anglii zaaprobował prof. Dumitru Popescu, który po 8plan utworzenia organizacji ekume letniej działalności wraca do ojczyz
nicznej zrzeszającej wszystkie Ko ny, aby objąć stanowisko rektora
ścioły w Wielkiej Brytanii. Nowa Wydziału Teologicznego w Buka
organizacja ma podjąć działalność reszcie. Prof. Goltz ma 42 lata. Jest
w 1990 r., kiedy to przestanie istnieć on dobrym znawcą prawosławia,
Brytyjska Rada Kościołów. Do orga pracę doktorską pisał z patrystyki.
nizacji tej przystąpi Kościół Rzym Swoje nowe stanowisko obejmie pod
skokatolicki Anglii i Walii, który koniec br.
odmawiał przyłączenia 'się do Bry
tyjskiej Rady Kościołów. Decyzją o # W miejscowości Bukoba (Tanza
utworzeniu nowej organizacji pod ję nia) zmarł 18 lipca br. bp Josiah
to latem 1987 r. podczas konferen Kibira, prezydent Światowej Fede
cji ekumenicznej w Swanwick.
racji Luterańskiej w latach 1977—
—1984. Był pierwszym niebiałym.
# Jak pobożni są mieszkańcy mia któremu w światowej rodzinie lu
sta zamieszkałego przez papieża? terańskiej, zrzeszającej dziś ponad
Otóż 82,6% rzymian uważa się za 100 Kościołów z 70 milionami wier
wierzących, 27% uczęszcza regular nych, powierzono tak wysokie sta
nie lub często do kościoła, 31% oka nowisko. Bp Kibira urodził się w
zyjnie, 40% rzadko lub nigdy. Z an 1925 r. W latach 1950—1957 praco
kiety przeprowadzonej przez Katoli wał jako nauczyciel. Potem wysła
cką Agencją Prasową wynika, że co ny został przez swój Kościół na
dziesiąty mieszkaniec Tlzymu uważa trzyletnie studia teologiczne do
sią za człowieka „religijnie obojęt RFN. Po ordynacji i krótkiej dzia
nego” lub ateistę. Statystycznie bio łalności duszpasterskiej kontynuo
rąc 84,1% mieszkańców Wiecznego wał studia w RFN i USA. W 1964 r.
Miasta należy do Kościoła'rzymsko- powołany został na biskupa w swo
katolickiego', 0,7% stanowią prote im Kościele. Od 1970 r. był prze
stanci, 0,4% Żydzi, 0,1% muzułma wodniczącym Komisji Współpracy
nie, natomiast 12,9% podało, że nie Międzykościelnej Światowej Federa
należy do żadnej wspólnoty religij cji Luterańskiej. Jako prezydent tej
nej.
organizacji dbał szczególnie o umoc
nienie partnerstwa między wszyst
# 67-letni były teolog reformowany kimi Kościołami luterańskimi na
Max Thurian, który niedawno przy całym świecie. Z powodu postępu
jął święcenia kapłańskie w Koście jącej choroby Parkinsona i utraty
le rzymskokatolickim, nie jest za wzroku bp Kibira musiał w 1985%.
stępcą przeora Wspólnoty w Taize. zrezygnować ze swej funkcji ko
Przedstawiciel tej Wspólnoty oświa ścielnej.
dczył wobec dziennikarzy, że urząd
zastępcy przeora został w Taize # W wieku 85 lat zmarł niedawno
zniesiony przed z górą 20 laty. Roz kard. Hermann Volk, emerytowany
powszechniane informacje, że po biskup katolicki Moguncji. Należał
śmierci przeora Rogera Schutza on do najwybitniejszych pionierów
Thurian
zostałby automatycznie ruchu ekumenicznego w Kościele
zwierzchnikiem wspólnoty w Taize, (katolickim. Po wieloletniej pracy
nie odpowiadają więc faktycznemu
duszpasterskiej w różnych.parafiach
stanowi rzeczy.
powołany został w 1946 r. na pro
# Prof. dr Hermann Goltz z Sekcji fesora dogmatyki na Uniwersytecie
Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Monasterze. W 1962 r. otrzymał
w Halle (NRD) został powołany na sakrę biskupią. W Niemieckiej Kon
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ferencji Biskupów był członkiem
wielu komisji, m.in. przez 20 lat
wchodził w skład komisji ekumeni
cznej. Od 1946 r. był członkiem Ekumenicznej Grupy Roboczej Teolo
gów Ewangelickich i Katolickich,
której przez 40 lat służył po stronie
katoliokiej jako kierownik nauko
wy, a do samej śmierci jako prze
wodniczący. W 1973 r. otrzymał no
minację na kardynała. Diecezją moguncką kierował do końca 1982 r.
Z KRAJU

® Dnia 22 czerwca br. odbyła się
w Warszawie uroczystość wręczenia
nagród naukowych im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego. Ich fundato
rem jest Społeczne Towarzystwo Pol
skich Katolików. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kościo
łów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej, władz państwowych,
świata kultury i nauki, prasy, ra
dia i telewizji. Lauretatów i gości
powitał prezes STPK bp Wiktor Wysoczański, który powiedział, że wrę
czane już po raz czwarty nagrody
są przyznawane corocznie za prace
naukowe, popularyzatorskie i orga
nizowanie badań w zakresie pro
blematyki mniejszości religijnych w
Polsce i polskich mniejszości za
granicą, ich wkładu w rozwój spo
łeczny i kulturalny kraju, w krze
wienie wartości ogólnoludzkich i
patriotycznych. W tym roku jury
przyznało w kategorii drukowanych
prac naukowych *za rok 1987 na
grodę I stopnia prof. dr. Alodii Kaweckiej-Gryczowej za całokształt
pracy naukowej nad dziejami Re
formacji w Polsce, nagrodę II stop
nia dr. Henrykowi Gmiterkowi za
monografię pt. „Bracia czescy a
kalwini w Rzeczypospolitej: połowa
XVI — połowa XVII w. Studium
porównawcze”, nagrodę III stopnia
— dr. hab. Stanisławowi Piwce za
pracę habilitacyjną pt. „Filozoficz
ne aspekty doktryny Jana Kalwina”.
Przyznano też kilka nagród w ka
tegorii nie publikowanych prac nau
kowych.
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